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ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Број: 342/6-1 

Дана, 09.03.2016. године. 

Б е о г р а д 

 

На основу члана 17. Закона о високом образовању  („Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07, 

97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 и 68/15)  и члана 27. Статута  Високе железичке школе 

струковних студија у Београду (број 177/3-1 од 12.02.2016.године), Наставно веће на 

седници одржаној 09.03.2016. године усвојило је пречишћен текст Правилника о вредновању 

квалитета и компетенција дипломираних студената у Високој железничкој школи струковних 

студија у Београду  

 

Пречишћен текст обухвата: 

- Правилник о вредновању квалитета и компетенција дипломираних студената у 

Високој железничкој школи струковних студија у Београду, од 01.03.2011.године и 

- Одлуку о измени и допуни Правилника о вредновању квалитета и компетенција 

дипломираних студената у Високој железничкој школи струковних студија у Београду, 

од 09.03.2016.године  

 

  

П Р А В И Л Н И К  

О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА И КОМПЕТЕНЦИЈА 

 ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА  

У ВИСОКОЈ ЖЕЛЕЗИЧКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

 У БЕОГРАДУ   
 

  

Члан 1.  

Овим Правилником утврђује се начин и поступак вредновања квалитета и компетенција 

дипломираних студената у Високој железичкој школи струковних студија у Београду (у даљем 

тексту: Школа).  

 

Члан 2. 

Основни циљ вредновања квалитета и компетенција дипломираних студената од стране 

послодаваца (у даљем тексту вредновање дипломираних студената) је евалуација квалитета 

образовног рада у Школи од стране тржишта – послодаваца где дипломирани студенти раде.  

Вредновање дипломираних студената се континуирано врши и то једном годишње ради 

контроле квалитета образовног процеса на студијским програмима који се реализују у Школи, 

као део опште политике обезбеђивања квалитета у Школи.  

 

Члан 3. 
Поступак вредновања квалитета дипломираних студената у Школи спроводи Комисија 

за обезбеђивање и унапређење квалитета (у даљем тексту Комисија) на тај начин што формира 

радну групу у оквиру Комисије.  

 

Члан 4.  
Вредновање спроводи Комисија на тај начин што се Упитник 1, који је саставни део 

овог Правилника, упућује послодавцима код којих се запошљавају дипломирани студенти 

Школе.  

Радна група обезбеђује и податке из евиденције служби запошљавања о кретању 

незапослених лица.  

 

Члан 5. 
По добијању података о вредновању дипломираних студената, Комисија анализира 



2 
 

добијене податке за сваки студијски програм посебно и припрема Извештај о резултатима 

вредновања дипломираних студената (у даљем тексту: Извештај).  

 

Члан 6. 

Извештај о резултатима вредновања дипломираних студената се састоји из општег и 

посебног дела. 

У општем делу уносе се општи подаци везани за организовање и спровођење поступка 

вредновања дипломираних студената, и то: 

- ко је одговоран за организацију и спровођење поступка вредновања дипломираних 

студената; 

- време када је извршено вредновање дипломираних студената; 

- називи послодаваца код којих  је вршено вредновање и за које студијске програме; 

- називи места служби запошљавања из којих су узети подаци о незапосленима. 

Посебни део извештаја чини статистички приказ појединих извештаја за сваки 

студијски програм посебно и збирно за Школу у целини. 

 

Члан 7. 

Извештај о резултатима вредновања дипломираних студената доставља се Наставном  

већу на усвајање. 

Наставно веће ценећи резултате из Извештаја предузима одговарајуће мере за корекцију 

реализације наставног процеса на неком од студијеких програма уколико за то постоји потреба. 

 

Члан 8. 

Извештај из члана 6. овог Правилника и целокупна документација о спроведеном 

поступку вредновања дипломираних студената, обезбеђује се и чува у Школи на  прописани 

начин. 

 Документа из става 1 овог члана Школа обезбеђује и чува и у електронској форми. 

 

Члан 9. 

О резултатима вредновања квалитета дипломнраних студената обавештава се јавност на 

тај начин што се добијени резултати и закључци Наставног већа објављују на сајту Школе. 

 

Члан 10. 

Доношењем овог пречишћеног текста Правилника престаје да важи Правилник о 

вредновању квалитета и компетенција дипломираних студената у Високој железничкој школи 

струковних студија у Београду (број 313/15 од 01.03.2011.године). 

 

Члан 11. 

Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли и 

сајту Школе. 

Да је овај Правилник  усвојен и објављен дана 09.03.2016.године, оверава својим 

потписом председавајући Наставног већа Школе.  

   

                                                                                           

 
                                                                                                     

 



3 
 

Образац 1.  

УПИТНИК  

ЗА ОЦЕНУ КВАЛИТЕТА И КОМПЕТЕНЦИЈА ДИПЛОМИРАНИХ 

СТУДЕНАТА  У  ВИСОКОЈ ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ   ШКОЛИ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈA  КОЈИ  РАДЕ  У  ВАШОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ  
 

 

У нашој организацији : __________________________________ у _______________  
                                                   ( назив организације)                                                                     ( место )  
раде струковни  инжењери из Високе железничке школе струковних студија у Београду 

следећег профила:  

- струковни инжењер саобраћаја, 

- струковни инжењер машинства, 

- струковни инжењер електротехнике и рачунарства, 

- струковни инжењер грађевинарства,  

- струковни економиста,  

-  струковни инжењер саобраћаја , и  

-  струковни инжењер заштите животне средине  

 

Њихов досадашњи рад се може оценити на следећи начин:  

 
  ( 1 - потпуно незадовољавајући; 2 – делимично задовољавајући; 3 – неутрално;  

    4 - делимично задовољавајући и 5 – потпуно задовољавајући)  

 

Заокружите Ваш став по сваком од понуђених одредница 

          

1. Њихова знања из струке коју су студирали могу се оценити са                1  2  3  4  5  

  

2. Способности и вештине комуницирања са људима могу се оценити са  1  2  3  4  5  

  

3. Способности за тимски рад  могу се оценити са                                         1  2  3  4  5  

  

4. Способности за иновативни и креативан рад могу се оценити са             1  2   3  4  5  

  

5. Способности за прихватање нових идеја и прилагођавање   

     променама могу се оценити са                                                                     1  2  3  4  5  

  

6. Способности  и спремност за усавршавање и учење уз рад 

     ( учење у организацији ) и  стицање нових  знања и вештина                   

     могу се оценити са                                                                                         1  2  3  4  5 

 

7. Лојалност Вашој организација може се оценити са                                    1  2  3  4  5  

  

Наведите главне недостатке у знању наших дипломираних студената како би смо исте 

отклонили у наредним годинама реализације наставног процеса :  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
  

Датум и место оцењивања:                                         Позиција лица које је вршило  

                                                                                                  оцењивање  

_______________________                                     ______________________________  

                                                        М.П.  

                                                                                   _______________________________  
                                                                                                                                                               ( потпис)  


