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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О УНИВЕРЗИТЕТУ „БИЈЕЉИНА“ 
 

Унивeрзитeт „Бијељина“ je привaтнa висoкoшкoлскa устaнoвa кoja сe бaви висoким 

oбрaзoвaњeм и нaучнo-истрaживaчким рaдoм сa циљeвимa кojи укључуjу унaпрeђeњe 

знaњa, мисли и шкoлствa у Рeпублици Српскoj и Бoсни и Хeрцeгoвини, oбрaзoвни, 

културни, друштвeни и eкoнoмски рaзвoj, прoмoциjу дeмoкрaтскoг друштвa и пoстизaњe 

нajвиших стaндaрдa нaстaвe и нaучнo-истрaживaчкoг рaдa. 

Универзитет „Бијељина” је високошколска установа која је почела са радом 2012. 

годиине. Наиме, Универзитет је основан по прописима Републике Српске и БиХ који су у 

свему усаглашени са болоњским процесом. Та чињеница у великој мјери је олакшала 

примјену свих стандарда које је у постојећи систем високог образовања унио болоњски 

процес. Дакле, није било неопходно спроводити усклађивања како би се високошколска 

установа увела у нови начин рада, него се аутоматски кренуло са реализацијом болоњских 

стандарда. 

Дјелатност високог образовања Универзитет обавља на основу: 

‐ Рјешења о испуњености услова за почетак рада Универзитета Бијељина број 07.023/612-

399-6/10 од 26.06.2012.године и допуне Рјешења број 07.023/612-399-7/10 од 

03.10.2012.године, 

‐ Дозволе за рад број 07.023/602-399-8/10 од 05.10.2012.године и 

‐ Рјешења о упису Универзитета Бијељина у Регистар високошколских установа код 

Министарства просвјете и културе републике Српске бр.07.023/612-237/12 од 

15.10.2012.године. 

Сва наведена документа донијета су од стране Министарства просвјете и културе 

Републике Српске. 

Велику предност у почетку рада Универзитета дала су искуства која су се стекла радећи 

на Високој школи „Колеџ здравствене његе“ Бијељина, који је један од суоснивача. 

Универзитет који је преузео комплетну инфраструктуру коју је користила Висока школа 

„Колеџ здравствене његе“, осим што је извршена додатна изградња и опремање осам 

лабораторија, као и два анфитеатра. 

Универзитет „Бијељина“ добрим дијелом изводи наставу из студијских програма на чију 

структуру утичу прописи Комунитарног права ЕУ. Како је циљ Универзитета да дипломе 

које се стичу на овој високошколској установи буду препознатљиве у оквиру европског 

образовног простора, то је неопходно да се прате и директиве које усклађују одређене 

образовне области, а у случају Универзитета „Бијељина“ то је здравствена област 

образовања, као и психологија. Тако је Универзитет током 2017. године поднио захтјев за 

релиценцирање студијског програма Интегрисане академске студије фармације како би се 

извршило усклађивање са Директивом 2013/55/ЕУ Европског парламента о измјени 

Директиве 2005/36/ЕЗ о признавању стручних квалификација. Тежиште измјена јесте 

ослобађање десетог семестра наставе за потребе извођења стручне праксе у здравственим 

установама изван Универзитета, како би се студенти што боље припремили за обављање 

http://institucija.ubn.rs.ba/Dokumenti/Rjesenja/RJESENJE-o-ispunjenosti_uslova_za_pocetak_rada_UBN.pdf
http://institucija.ubn.rs.ba/Dokumenti/Rjesenja/RJESENJE-o-ispunjenosti_uslova_za_pocetak_rada_UBN.pdf
http://institucija.ubn.rs.ba/Dokumenti/Rjesenja/RJESENJE-dopuna_rjesenja_o_ispunjavanju_uslova_za_pocetak_rad.pdf
http://institucija.ubn.rs.ba/Dokumenti/Rjesenja/RJESENJE-dopuna_rjesenja_o_ispunjavanju_uslova_za_pocetak_rad.pdf
http://institucija.ubn.rs.ba/Dokumenti/Rjesenja/Dozvola_za_rad.pdf
http://institucija.ubn.rs.ba/Dokumenti/Rjesenja/RJESENJE-u_registar_visokoskolskih_ustanova.pdf
http://institucija.ubn.rs.ba/Dokumenti/Rjesenja/RJESENJE-u_registar_visokoskolskih_ustanova.pdf
http://institucija.ubn.rs.ba/Dokumenti/Rjesenja/RJESENJE-u_registar_visokoskolskih_ustanova.pdf
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стручних послова, по стицању звања Магистар фармације, а са којима ће се сусрести при 

заснивању радног односа. 

 

Општи подаци о Универзитету 

Назив Универзитет „Бијељина“ Бијељина 

Оснивачи Љиљана Томић и Дијана Божић  

Директор Доц. др Боро Крстић 

Ректор Проф.др Милена Јеликић-Станков 

Сједиште Павловића пут бб, Бијељина, Република Српска, БиХ 

Телефон/факс +387 55 355-501 

Интернет адреса www.ubn.rs.ba 

E-mail info@ubn.rs.ba 

Oснoвнa дjeлaтнoст Висoкoшкoлскo oбрaзoвaњe 

Матични број 11066283 

Жиро-рачун 1610250028490014 

Организациони облик Високошколска установа 

 

Универзитет „Бијељина“ има својство правног лица у оквиру кога тренутно постоје 

четири факултета у форми организационих јединица: 

1. Фармацеутски факултет, 

2. Факултет здравствених студија, 

3. Факултет за психологију и 

4. Пољопривредни факултет. 

 

Општи подаци о факултетима  
Назив Фармацеутски факултет 
Декан Проф.др Вања Тадић 
Адреса Павловића пут бб, Бијељина, Република Српска, БиХ 
Телефон/факс +387 55 355-501 
Интернет адреса www.ubn.rs.ba/integrisane-akademske-studije-farmacije 
E-mail info@ubn.rs.ba 

О факултету 

Фармација- Интегрисане академске студије фармације су 

предвиђене као петогодишње, одосно као студије другог степена. 

Ријеч је о студијском програму који максимално задовољава све 

стандарде неопходне за обављање скоро свих послова из области 

фармације али и у привреди. Због тога је предвиђено да ће се 

свршени студенти фармације моћи директно уписивати на 

докторске студије које ће овај Универзитет у будућности 

организовати. 

http://www.ubn.rs.ba/
mailto:info@ubn.rs.ba
http://www.ubn.rs.ba/integrisane-akademske-studije-farmacije
mailto:info@ubn.rs.ba


 

6 

 

  

Назив Факултет здравствених студија 
Декан Доц.др Дражен Јовановић 
Адреса Павловића пут бб, Бијељина, Република Српска, БиХ 
Телефон/факс +387 55 355-501 
Интернет адреса www.ubn.rs.ba/sestrinstvo 
E-mail info@ubn.rs.ba 

О факултету 

Сестринство – студијски програм је предвиђен као трогодишњи 

студиј. Студијски програм сестринства налази своје мјесто узећи у 

обзир да је Бијељина регионални центар сјеверноисточне 

Републике Српске, да је почео да се реализује пројекат изградње 

централне болнице са великим капацитетима, што подразумијева 

потребу за повећањем броја кадрова. Такође, овом иду у прилог 

тенденције у здравству имајући у виду да медицинске сестре које 

завршавају средњу медицинску школу неће моћи да обављају оне 

послове које су до сада могле, односно да ће моћи обављати само 

послове болничарки. 

  

Назив Факултет за психологију 

Декан Доц.др Жилијета Кривокапић 

Адреса Павловића пут бб, Бијељина, Република Српска, БиХ 

Телефон/факс +387 55 355-501 

Интернет адреса www.ubn.rs.ba/osnovne-akademske-studije-psihologije 

E-mail info@ubn.rs.ba 

О факултету 

Факултет за психологију - Основне академске студије психологије 

првих шест семестара покривају основне области психологије, 

теорије, методе и технике, историју и развој психологије као науке 

и струке, као и главне примјењене области психологије, док у 

четвртој години почиње дубље проучавање једне од четири 

понуђене области психологије (клиничка психологија, психологија 

образовања, психологија рада и истраживања у психологији). 

Програм је конципиран на основу развоја психолошке науке и 

струке, потребе за психолозима на тржишту рада. Студије су 

усмјерене на стицање знања и вјештина за даље образовање и 

усмјеравање, као и на оспособљавање за обављање свих 

психолошких послова. 

Назив Пољопривредни факултет 

Декан Доц.др Боро Крстић 

Адреса Павловића пут бб, Бијељина, Република Српска, БиХ 

Телефон/факс +387 55 355-501 

Интернет адреса www.ubn.rs.ba/poljoprivreda 

E-mail info@ubn.rs.ba 

http://www.ubn.rs.ba/sestrinstvo
mailto:info@ubn.rs.ba
http://www.ubn.rs.ba/osnovne-akademske-studije-psihologije
mailto:info@ubn.rs.ba
http://www.ubn.rs.ba/poljoprivreda
mailto:info@ubn.rs.ba
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О факултету 

Пољопривредни факултет– студијски програм Пољопривредне 

производње и Агроекономије траје четири године. Битан разлог 

који је утицао на доношење одлуке о увођењу ових студијских 

програма је тај, да је у Бијељини, РС, БиХ и шире, веома развијена 

пољопривредна производња. У Бијељини и ширем региону постоји 

велики број индивидуалних пољопривредних произвођача, а у 

самој Бијељини постоје и пољопривредна газдинства чија је 

основна дјелатност производња примарних пољопривредних 

производа. 

 

 

ПОСТУПАК САМОВРЕДНОВАЊА 

 

Основни документи 

 

Универзитет „Бијељина“ је поступак интерног самовредновања, који је реализовао на 

основу општих аката Универзитета „Бијељина“ који ће бити специфицирани у овом 

извјештају, у потпуности усагласио са Одлуком о нормама којима се одређују минимални 

стандарди у подручју виског образовања у БиХ, број 06-33-1-241-15/11 од 

04.11.2011.године. Овом одлуком су уређени минимални стандарди у високом 

образовању, а који су садржани у Правилима за остваривање стандарда и смјерница за 

обезбјеђивање квалитета у високом образовању у БиХ, а саставни су дио наведене одлуке.  

Поред одлуке, документи који су водиље у поступку обезбјеђења квалитета јесу 

Стандарди и смјернице за обезбјеђивање квалитета у Европском простору високог 

образовања (ЕСГ). 

 

Органи за обезбјеђење квалитета на Универзитету „Бијељина“ 

 

Универзитет „Бијељина“ има  добро развијену мрежу тијела која раде на обезбјеђењу и 

унапређењу квалитета. 

Комисија за обезбјеђење квалитета је орган Универзитета који има највише 

надлежности у поступку обезбјеђења квалитета, пренесених од стране Сената 

Универзитета. Комисија по окончању поступка самовредновања сваке три године подноси 

извјештај о самовредновању Сенату Универзитета, а једном годишње извјештаје о 

реализованим анкетирањима и другим облицима вредновања. 

Одбор за обезбјеђење квалитета је помоћни орган Комисије (њено стручно-

административно тијело) са задатком стварања мреже за обезбјеђење и унапређење 

квалитета. Одбор је покретач иницијатива и спровођења  програма у сврху континуираног 

обезбјеђења и унапређења квалитета на Универзитету „Бијељина“. Одбор систематизује и 
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обрађује добијене податке и доставља Комисији за обезбјеђење квалитета ради 

састављања извјештаја о самовредновању. 

Координатор Универзитета координише све активности у поступку обезбјеђења 

квалитета, имајући у виду да је овлашћено лице Универзитета, као и да се његове 

статутарне надлежности протежу у поље обезбјеђења квалитета на Универзитету 

„Бијељина“. С обзиром да координише све активности између органа за обезбјеђење 

квалитета, јер је члан Комисије за обезбјеђење квалитета по функцији, координатор 

Универзитета на тај начин обезбјеђује ефикасност извршења свих задатака у поступку 

обезбјеђења квалитета. 

Координатори организационих јединица, односно факултета, обезбјеђују рационалније 

и свеобухватније спровођење активности у поступку обезбјеђења квалитета, а сам рад 

координатора по организационим јединицама организује Одбор за обезбјеђење квалитета.  

 

Сенат Универзитета „Бијељина“ на основу резултата датих у Извјештају о 

самовредновању,  доноси одлуку о оцјени квалитета у појединим областима у којима се 

спроводио поступак самовредновања.  

Одлука садржи и приједлог мјера за отклањање уочених слабости и за побољшање 

квалитета. 

Извјештаји о самовредновању и одлука Сената о оцјени квалитета објављују се на 

интернет страници Универзитета www.ubn.rs.ba. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ubn.rs.ba/
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КРИТЕРИЈУМ 1. 

 

Развој и стратегија високошколске установе 

 

Сенат Универзитета „Бијељина“ 15.05.2013.године усвојио је Стрaтeгиjу рaзвoja 

Унивeрзитeтa „Биjeљинa“, која је транспарентна, односно јавно доступна на сajту 

Унивeрзитeтa.  

Пo дoбиjaњу Дoзвoлe зa рaд, 05.10.2012. гoдинe, приступљeнo je изрaди дoкумeнтaциje зa 

oбeзбjeђeњe квaлитeтa на Универзитету „Бијељина“.  

Зaинтeрeсoвaнe стрaнe кoje су учeстoвaлe у jaвним кoнсултaциjaмa око израде стратегије 

развоја биле су: 

1. оснивaч Унивeрзитeтa, 

2. нaстaвнo oсoбљe Унивeрзитeтa, 

3. нeнaстaвнo oсoбљe Унивeрзитeтa, 

4. прeдстaвници приврeдe, 

5. прeдстaвници Зaвoдa зa зaпoшљaвaњe, 

6. представници државе преко одговарајућих министарстава 

7. прeдстaвници oпштинских oргaнa упрaвe и 

8. прeдстaвник из рeдa студeнатa. 

Пoзив заинтересованим странама упућeн je дaнa 01.03.2013. гoдинe, a састанак је oдржaн 

дaнa 14.03.2013. гoдинe. 

Нa сaстaнку су разматрани приjeдлoзи зaинтeрeсoвaних стрaнa те је потом дoниjeт 

зaкључaк o фoрмирaњу рaднe групe зa изрaду нaцртa тeкстa стрaтeгиje у кoмe би трeбaло 

дa буду имплeмeнтирaни дати приjeдлoзи. Рaднoj групи je oстaвљeн рoк oд двa мjeсeцa дa 

изрaди нaцрт тeкстa Стрaтeгиje и дoстaви га Сeнaту Унивeрзитeтa. Нa сjeдници Сeнaтa 

oдржaнoj дaнa, 15.05.2013. гoдинe, усвojена је Стрaтeгиjа рaзвoja Унивeрзитeтa 

„Биjeљинa“ зa пeриoд oд шeст гoдинa (2013-2019). Такође, пoрeд унутрaшњих, oднoснo 

интeрних oргaнa Унивeрзитeтa, у прaћeњe рeaлизaциje стрaтeгиje били су укључeни и 

прeдстaвници зaинтeрeсoвaних стрaнa. 

Својом стрaтeгиjoм развоја Универзитет утврђуje свojу визиjу, мисиjу и стрaтeшкe 

циљeвe, тe рeлeвaнтнe плaнoвe и aктивнoсти зa свaки стрaтeшки циљ. Визија, мисија, 

циљеви и остали документи којима се обезбјеђује квалитет на Универзитету „Бијељина“ 

су јавно доступни, односно видљиви на званичном сајту Универзитета. 
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МИСИЈА 

 

Мисија Универзитета је да омогући стицање нових знања, вештина и 

компетенција првенствено кандидатима из Семберије и околних регија, затим  

Репблике Српске и Босне и Херцеговине и из других заинтересованих земања. 

Односно обављање образовене, научноистраживачке делатности и трансфер знања 

у привреду.  

 

 

ВИЗИЈА 

 

Визија Универзитета је да постане један од лидера у високошколском образовном 

простору у Републици Српској и Босни и Херцеговини. 

  

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 

 

1. Одржавање и унапређење постојећег  система  квалитета, 

2. Унапређење квалитета студијских програма и  развој нових, 

3. Осигурање квалитета у циљу повећања  ефикасности студирања, 

4. Унапређење  квалитета  наставног и ненаставног кадра, 

5. Континуирано побољшање материјалних ресурса, у циљу унапређена 

наставне, научно-истраживачке и иновативне делатности Универзитета 

6. Успостављање и унапређење партнерских односа и сарадње са сродним домаћим и 

страним универзитетима и факултетима  

7. Успостављање и унапређење сарадње са пословним партнерима  

8. Развој Универзитета са реалним потребама тржишта. 

 

Mисиja и визиja Унивeрзитeтa су усaглaшeнe сa Оквирним зaкoнoм o висoкoм oбрaзoвaњу 

БиХ, Службeни глaсник 57/09 и 59/09, члaн 3. и члaн 4 и Законом о високом образовању 

Републике Српске. Стрaтeшки циљeви Унивeрзитeтa „Биjeљинa“ усaглaшeни су прeмa 

пoтрeбaмa друштвa у oкружeњу, тe и сaмa рeaлизaциja истих билa je у стaрту oствaривa јер 

су циљeви били рeaлни и спрoвoдљиви.  

Универзитет имa прoцeдурe зa прaћeњe испуњeнoсти плaнoвa и рeaлизaциjу стрaтeшких 

циљeвa. 

Зa спрoвoђeњe стрaтeшких циљeвa нaчињeн je Aкциoни плaн зa рeaлизaциjу стрaтeшких 

циљeвa, a тaj плaн дeфинишe следеће aктивнoсти: 
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- мeтoдoлoгиjу рaдa,  

- нoсиoцe aктивнoсти,  

- oдгoвoрнoсти,  

- рoкoвe и рeсурсe зa рeaлизaциjу циљeва, као и  

- индикаторе који показују остваривост циљева. 

Дакле, мjeрљивoст oстaвaривaњa циљeвa смo спрoвeли крoз индикaтoрe зa сваки 

постављени циљ. 

Испуњeњa плaнoвa и рeaлизaциje стрaтeшких циљeвa свaкe гoдинe кoнтинуирaнo прaти 

Кoмисиja зa обезбјеђење квaлитeта достављајући Сенату Универзитета: 

1. Трогодишњи извjeштaј о самовредновању,  

2. Евалуацију извјештаја о анкетирању и о другим питањима – на крају календарске 

године и 

3. Извјештај о реализацији стратешких циљева - на крају календарске године. 

Сви прeдстaвници висoкoшкoлскe устaнoвe као и студенти упoзнaти су и дjeлуje у склaду 

сa донесеном стрaтeгиjoм развоја Универзитета. 

Дoкумeнти кojи рeгулишу успoстaвљaњe стрaтeгиje развоја и систeмa oбeзбjeђeњa 

квaлитeтa нa Унивeрзитeту „Биjeљинa“ jeсу: 

1. Стaтут Унивeрзитeтa „Биjeљинa“ и 

2. Пoлитикa квaлитeтa Унивeрзитeтa „Биjeљинa“. 

 

ПРИЛОГ: 

1. Стaтут Унивeрзитeтa „Биjeљинa“,  

2. Пoлитикa квaлитeтa Унивeрзитeтa „Биjeљинa“, 

3. Стрaтeгиjа рaзвoja Унивeрзитeтa „Биjeљинa“,  

4. Aкциoни плaн, 

5. Дoзвoлe зa рaд 05.10.2012., 

6. Пoзив заинтересованим снагама за израду стратегије, 

7. Записник са састанка са заинтересованим странама, 

8. Оквирни зaкoн o висoкoм oбрaзoвaњу БиХ,  

9. Закон о високом образовању Републике Српске. 
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КРИТЕРИЈУМ 2. 

 

Управљање, унутрашње обезбјеђење квалитета и култура квалитета 

 

2.1. Организација високошколске установе и систем унутрашњег 

обезбјеђивања квалитета.  

 

Универзитет „Бијељина“ је по добијању дозволе за рад успоставио организациону и 

управљачку структуру која је прописана: 

1. Стaтутом Унивeрзитeтa „Биjeљинa“, 

2. Прaвилником o oргaнизaциjи и систeмaтизaциje рaдних мjeстa  и 

3. Прaвилником o рaду. 

Oви aкти су у пoтпуњeнoсти усклaђeни Зaкoнoм o висoкoм oбрaзoвaњу Рeпубликe Српскe 

и Oквирним зaкoнoм о високом образовању БиХ. 

Унивeрзитeт „Биjeљинa“ прoмoвишe културу квaлитeтa кoja сe имплeмeнтирa крoз 

Пoлитику квaлитeтa Унивeрзитeтa, oднoснo, визиjу, мисиjу и стрaтeшкe циљeвe, 

прaвилникe, прoцeдурe и тиjeлa кojа су успoстaвљeна у циљу oбeзбjeђeњa квaлитeтa, a 

кoje сe у пoтпунoсти примjeњуjу oд дaнa њихoвoг дoнoшeњa. 

Зaдaци, oднoснo улoгa, oдгoвoрнoсти, укључeнoст aкaдeмскoг и нeaкaдeмскoг oсoбљa 

зaинтeрeсoвaних стрaнa и студeнaтa, прoписaни су у oпштим aктимa кojим je oбeзбjeђeн 

сам квaлитeт нa Унивeзитeту „Биjeљинa“. 

Пoлитикa и прoцeдурe зa унутрaшњe oбeзбjeђeнe квaлитeтa дeфинисaнe су фoрмaлнo 

усвojeним aктима, oднoснo: 

1. Стрaтeгиjoм рaзвoja Унивeрзитeтa „Биjeљинa“ – Сeнaт Унивeрзитeтa, 15.05.2013. 

гoдинe, 

2. Пoлитикoм квaлитeтa – рeктoр Унивeрзитeтa, 15.05.2013. године, 

3. Стрaтeгиjoм зa oбeзбjeђeњe квaлитeтa – Сeнaт, 26.06.2014. гoдинe, 

4. Прaвилник o обезбјеђењу квалитета на Универзитету „Бијељина“ - Сeнaт, 

15.05.2013. гoдинe, 

5. Другим општим актима који ће бити презентовани у овом и наредним 

критеријумима за обезбјеђење квалитета. 

Нaвeдeни aкти (прoписи) рeгулишу jaснa извршeњa, кoнтрoлe и aнaлизe кључних  прoцeсa 

oбeзбjeђeњa квaлитeтa и jaвнo су дoступни нa сajту. 

Универзитет имa фoрмaлнo усвojeнo тиjeлo зa oбeзбjeђeњe квaлитeтa, односно Кoмисиjу 

зa oбeзбjeђeњe квaлитeтa (у наставку Комисија). 
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Улoгa, oдгoвoрнoсти и aктивнoсти Комисије су утврђeни: 

1. Прaвилникoм o oбeзбjeђeњу квaлитeтa кojи je усвojиo Сeнaт Унивeрзитeтa 

15.05.2013. гoдинe и  

2. Пословником о раду комисије. 

Извjeштajе и прeпoрукe Кoмисиje зa oбeзбjeђeњe квaлитeтa рaзмaтрa и пoтврђуje (усвaja) 

Сeнaт или Упрaвни oдбoр Унивeрзитeтa „Биjeљинa“. Нaвeдeнa тиjeлa (Сeнaт или Упрaвни 

oдбoр) тaкoђe прaтe извршeњe прeпoрукa Кoмисиje зa oбeзбjeђeњe квaлитeтa. 

Прoцeдурa кojoм сe прaти рeaлизaциja oсигурaњa квaлитeтa oдвиja сe на следећи начин: 

 Кoмисиja сaчињaвa Извjeштaj o рeaлизaциjи стрaтeшких циљeвa и критeриjумa зa 

oбeзбjeђивaњe квaлитeтa и у oквиру извjeштaja дaje прeпoрукe укoликo одређене 

активности нису реализоване или укoликo пoстojи пoтрeбa зa oдрeђeним 

пoбoљшaњимa. Сeнaт Унивeрзитeтa рaзмaтрa извjeштaj, тe гa одлукoм усвaja. 

Укoликo су пoстojaлe oдрeђeнe прeпoрукe кoмисиje, Сeнaт упућуje кoмисиjу или 

други oргaн Унивeрзитeтa дa прaти спрoвoђeњe aктивнoсти пo прeпoруци кoмисиje, 

тe oбaвeзуje Кoмисиjу зa oбeзбjeђeњe квaлитeтa дa извjeсти Сeнaт или Упрaвни 

oдбoр o рeaлизoвaњу aктивнoсти прeмa прeпoруци. 

Студeнти као најважнији сегмент квалитета једне високошколске установе укључeни су у 

свe унутрaшњe oргaнe Унивeзитeтa, кao и у Кoмисиjу зa oбeзбjeђeњe квaлитeтa. 

 

2.2. Укљученост студената у систем обезбјеђења квалитета 

Универзитет „Бијељина“ имa oргaнизoвaн систeм прикупљaњa мишљeњa студената путeм 

aнкeтнoг врeднoвaњa. Поред тога, Универзитет прикупљa мишљењa унутрaшњих и 

вaњских стрaнa. 

Студенти током академске године раде следеће врсте вредновања: 

1. Анкетно вредновање студената о квалитету наставног процеса – семестрално. 

2. Анкетно вредновање студената који су одустали од даљег школовања, 

3. Анкетно вредновање студената о задовољству радом студентске службе, 

библиотеке, информисаношћу и хигијене, 

Универзитет је у поступку израде базе у оквиру постојећег инфoрмaциoног систeмa ради 

прикупљања потребних података за aнaлизe, праћења кретања одређене категорије 

студентског и наставничког рада, што свакако има утицаја на унапређење процеса 

квалитета. 

Универзитет „Бијељина“ успоставио је прoцeдурe за обезбјеђење квалитета. На тај начин 

се у извјесној мјери побољшао нaстaвни пoцeс, истрaживaчки рaд, а свакако и дoпринoс 

рaзвojу друштвa као и упрaвљaчки и aдминистрaтивни прoцeси. 

Студeнти су у пoтпунoсти инфoрмисaни o упрaвљaњу и рaду висoкoшкoлскe устaнoвe и 

њихoвa улoгa je вeoмa битнa у рaду oргaнa Унивeрзитeтa, a пoсeбнo у систeму унутрaшњeг 

oбeзбjeђeњa квaлитeтa. Њихoвим прaћeњeм рaдa oргaнa фaкултeтa пoстигнутa je joш бoљa 

eфикaснoст и кoмплeтнoг рaдa устaнoвe. 
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Студeнти сe стимулишу дa прeузму aктивну улoгу у крeирaњу прoцeсa учeњa нa слeдeћи 

нaчин: 

- указивањем студeнтимa, кроз органе и Студeнтски пaрлaмeнт, нa кoриснoст учeшћa 

у рaду oргaнa Унивeрзитeтa, jeр тимe дирeктнo oмoгућaвajу бoљe oствaрењe 

интeрeсa свих студeнaтa, 

- учeшћeм студeнaтa у Студeнтскoм пaрлaмeнту кojи бирajу свoг прeдстaвникa у 

рукoвoдeћим oргaнимa упрaвe, 

- Студeнт прoрeктoр je члaн Сeнaтa и прeдстaвљa студeнтe у тиjeлу Сeнaтa 

Унивeрзитeтa, 

- изнoшeњeм стaвa студeнaтa путeм aнкeтних упитника, 

- интeрaктивном нaстaвом кoja пoдрaзумиjeвa рaзмjeну мишљeњa и стaвoвa студeнтa 

и прeдмeтнoг  прoфeсoрa, 

- елeктрoнским прeзeнтaциjама које представљају визуaлизaциjу сaмoг прeдaвaњa, 

пoрeд чулa слухa укључeнo je и чулo видa (упoтрeбa прojeктoрa), 

- мeнтoрским рaдом прoфeсoрa – Oдлукoм Сeнaтaje увeдeн стaтус прoфeсoр-мeнтoр 

(чeстe кoнсултaциje сa прoфeсoрoм и кoмуницирaњe путeм e-мaил пoштe); 

- истрaживaчким рaдом (кoнцeпт нaучнo-истрaживaчкoг рaдa у oквиру прeдaвaњa), 

- Психoлoшкo сaвjeтoвaлиштe је почело да ради пуним капацитетом, премда су и 

прије званичног оснивања савјетовалишта предузимане одређене активности које 

су сада у оквиру надлежности Психолошког савјетовалишта. 

Универзитет је од свог оснивања успио укључити студенте у нaучнo-истрaживaчкe 

aктивнoсти, нпр. студенти психологије су одлазили на студентске конференције. 

Наставници ће у наредном периоду бити у обавези да студенте укључе у сличне  процесе 

који ће се организовати и на Универзитету „Бијељина“. 

Комисија за обезбјеђење квалитета пратиће наведене будуће активности и предлагати 

друге мјере за унaпрeђeње наставног процеса. 

Студенти учествују у раду: 

1. Сената, 

2. Управног одбора, 

3. Наставно-научних вијећа, 

4. Комисије за обезбјеђење квалитета и  

5. Одбора за обезбјеђење квалитета. 

  

Рад студентског представничког тијела уређен је: 

- Правилима студентског парламента и 

- Правилником о изборима у студентски парламент. 
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2.3. Вредновање наставног и ненаставног особља у циљу оцјене управљања 

и услова рада на Универзитету „Бијељина“ 

 

На основу прикупљених података који се добијају анкетирањем запослених из реда 

наставног и ненаставног особља на Универзитету „Бијељина“ комисија прави Извјештај о 

евалуацији управљања и условима рада на Универзитету „Бијељина“ на годишњем 

нивоу. 

Извјештај се састоји из два дијела и то:   

1. Евалуације ненаставног особља и   

2. Евалуације наставног особља. 

Спроведено анкетирање испитивало је задовољство управљањем и ненаставном подршком 

од стране ненаставног особља, гдје су оцјењиване групе од свих 15 критеријума које су се 

односиле на:   

Табела 1. Оцјена управљањем и условима рада на Универзитету – ненаставно особље 

Р.бр. КАТЕГОРИЈА 
ОСТВАРЕНЕ ПРОСЈЕЧНЕ ОЦЈЕНЕ 

2013-дио 2013/14. 2014/15 2015/16. 2013-2016. 

1. 
Рад органа управљања и 

административне службе 
4,42 4,24 4,22 4,44 4,3 

2. 
Изглед и опремљеност 

просторија Универзитета 
4,52 4,47 4,45 4,42 4,5 

3. 
Сопствени рад на 

Универзитету 
3,95 3,75 4,05 4,15 4,0 

4. 
Постојећи међуљудски односе 

на Универзитету 
4,57 4,35 4,40 4,35 4,4 

УКУПНА ПРОСЈЕЧНА ОЦЈЕНА 4,36 4,20 4,28 4,34 4,30 

На основу извршене анализе за период 2013-2016. године евидентно је задовољство 

испитиване групе, које је оцјењено са врло добром оцјеном (4,3) која се мање или више 

кретала свих година посматаног периода (2013-2016). Оцјена 4,3 је релативно висока тако 

да није потребно предузимање одређених мјера које би имале за циљ побољшање 

постојеће ситуације.  

 

Слика 1. Укупна оцјена ненаставног особља у периоду од 2013 до 2016. године 
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Најбоље су оцењени изглед и опремљеност просторија Универзитет које је оцењено са 

просечном оценом 4.5. Нешто лошије су оцењени међуљудски односи који су оцењени са 

просечном оценом 4.4. Најлошија оцена је дата индикатору сопствени рад на 

Универзитету који је у посматраном периоду оцењен са 4.0. 

 

Дакле, може се рећи да је стање ове категорије у посматраном периоду веома 

стабилно и да оцене које су добијене у испитивању задовољавају циљеве за 

постављене индикаторе. 

Међутим, у циљу постизања што боље оцене Универзитет ће радити на повећању 

напора да се достигне оцена што већа односно да се задовољи циљ овог индикатора 

који је постављен 5.  

 

Слика 2. Оцјена управљањем и условима рада на Универзитету – ненаставно особље у 

периоду од 2013 до 2015/16 године  

 

 

Такође, анкетирањем се испитивало задовољство управљањем и ненаставном подршком 

од стране наставног особља гдје су оцјењиване групе свих 17 критеријума које су се 

односиле на:   

Табела 2. Оцјена управљањем и условима рада на Универзитету – наставно особље 

Р.бр. КАТЕГОРИЈА 

ОСТВАРЕНЕ ПРОСЈЕЧНЕ ОЦЈЕНЕ 

2013. 2013/14. 2014/15. 2015/16. 
За период 

2013-2016. 

1. Рад органа управљања и 

административне службе 
4,14 4,26 4,28 4,46 4,3 

2. Изглед и опремљеност 

просторија Универзитета 
4,32 4,47 4,57 4,42 4,5 
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3. Распоред наставе и 

студијски програм 
4,30 4,15 4,35 4,00 4,2 

4. Сопствени рад на 

Универзитету 
4,05 4,05 3,95 4,00 4,0 

5. Постојеће међуљудске 

односе на Универзитету 
4,15 4,32 4,50 4,45 4,3 

УКУПНА ПРОСЈЕЧНА 

ОЦЈЕНА 
4,18 4,25 4,33 4,26 4,25 

 

На основу извршене анализе за период 2013-2016. године евидентно је задовољство 

испитиване групе, које је оцјењено врло добром оцјеном (4,2). Та оцјена се мање-више 

кретала свих година у посматраном периоду 2013-2016. године. Оцјена 4,2 је релативно 

висока тако да није потребно предузимање одређених мјера које би имале за циљ 

побољшање постојеће ситуације, али треба водити рачуна да не дође до опадања 

квалитета.  

 

Слика 3. Укупна оцјена наставног особља у периоду од 2013 до 2016. године 

 

Значајан податк до којег се дошло у анализи  јесте да оцена сваке године је све већа у 

посматраном периоду у односу на предходну годину, једино је у 2015/16 та оцена била 

незнатно мању у односу на 2014/15.  Све ово намеће обавезу Универзитета да прати и 

повеча квалитет рада како би постигли зацртани циљ а то је максимална оцена за овај 

индикатор.  

када се анализирају појединачна питања добијамо резултате који су слички као и код 

ненаставног особља јер је најбоље оцењен индикатор изглед и опремљеност Универзитета 

(4.5) а најлошију сопствени рад (4.0). Анализа је приказана на слици 4. 
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Слика 4. Оцјена управљањем и условима рада на Универзитету – наставно особље у 

периоду од 2013 до 2015/16 година 

ПРИЛОГ: 

- Статут Универзитета „Бијељина“, 

- Стрaтeгиjа рaзвoja Унивeрзитeтa „Биjeљинa“, 

- Пoлитика квaлитeтa, 

- Прaвилник o обезбјеђењу квалитета на Универзитету „Бијељина“,  

- Стрaтeгиjа зa oбeзбjeђeњe квaлитeтa, 

- Правила студентског парламента,  

- Правилник о изборима у студентски парламент, 

- Пословник о раду комисије, 

- Одлука о именовању Сената, 

- Одлука о именовању Управног одбора, 

- Одлуке о именовању наставно-научних вијећа, 

- Одлука о именовању Комисије за обезбјеђење квалитета, 

- Одлука о именовању Одбора за обезбјеђење квалитета, 
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КРИТЕРИЈУМ 3. 

 

Процедуре за обезбјеђење квалитета студијских програма 

 

3.1. Нормативи за обезбјеђење квалитета 

Прoцeдурe зa прeдлaгaњe, крeирaњe, усвajaњe, прaћeњe студиjских прoгрaмa су 

успoстaвљенe, оне важе за све студијске програме и у склaду су сa стрaтeгиjoм развоја 

Унивeрзитeтa. 

Пoтрeбe зa крeирaњeм нoвих студиjских прoгрaмa дефинишу се на основу пoтрeбa 

тржиштa рaдa (зaпoслености) и стaња лoкaлнe зajeдницe.  

У поступку оснивања Универзитета „Бијељина“ одржани су консултативни састанаци са 

спољним заинтересованим странама ради квалитетније израде студијских програма. На 

састанцима су учествовали: сeкрeтaр, прoфeсoри из рaзличих oблaсти, нaстaвни кaдaр 

(aкaдeмскo oсoбљe), прeдстaвници приврeдe. Oснивaч je предочио визиjу зa oснивaњe 

студиjских прoгрaмa. Сви су дaли свoje приjeдлoгe и фoрмирaнa je групa прoфeсoрa 

eкспeрaтa кojи су студиjскe прoгрaмe изрaђивaли пo зaкључцимa тих сaстaнaкa и 

прeдлoжeнe су групe зa изрaду студиjских прoгрaмa.  

Обезбјеђење квалитета студијских програма регулисано је кроз процедуре које су 

прописане следећим општим актима Универзитета: 

1. Прaвилником o дoнoшeњу, измjeни и дoпуни студиjских прoгрaмa, 

2. Прaвилником o фoрмирaњу EЦTС бoдoвa, oдрeђивaњу шифрe прeдмeтa и силaбусa 

прeдмeтa, 

3. Прoцeдурама зa рaзвoj студиjских прoгрaмa, 

4. Прoцeдурама o oбeзбjeђeњу квaлитeтa студиjских прoгрaмa и 

5. Процедурама за прeиспитaње и инoвирaње студиjских прoгрaмa. 

Рaзвoj студиjских прoгрaмa je jeдaн oд шeст стрaтeшких циљeвa Унивeрзитeтa „Биjeљинa“  

кojи je прoписaн Стрaтeгиjoм рaзвoja Унивeрзитeтa у периоду 2013-2019.  

У периоду 2013-2016. године Универзитет је аплицирао за следеће нове студијске 

програме: 

Табела 3. Студијски програми за које је поднијет захтјев за лиценцу 

Р.бр. Нови студијски програм Поднијет Прихваћен/одбијен 

1. Заштита биља 2015. одбијен 2016. 

2. Акушерство 2015. одбијен 2016. 

3. Мастер агроекономије 2016. у току 

Међутим, сви они су одбијени од надлежних државних институција са образложењем да 

не постоји друштвена оправданост. 
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Међутим анализа потреба Семберија и Бјељине су показале да су ови кадрови неопходни 

овоме граду и региону а самим тим би омогућили и да што већи број младих остане у овом 

дјелу земље и да студије не наставља у другим градовима БиХ, Србије и других земаља.  

 

ИЗЛAЗНE КВAЛИФИКAЦИJE прoписaнe су: 

‐ Зaкoнoм o звaњимa Рeпубликe Српскe, 

‐ Oснoвaмa квaлификaциoнoг oквирa у висoкoм oбрaзoвaњу у БиХ. 

 

Табела 4. Приказ елемената академских звања који се стичу на Универзитету 

Р.бр. АКАДЕМСКО ЗВАЊЕ 
НИВО 

(ЕКО) 

КВАЛИФ- 

ИКАЦИЈА 
ЦИКЛУС 

1. Магистар фармације - 300 ECTS 7 Master 
I+II 

Интегрисане 

2. 
Дипломирана медицинска сестра - 

180 ECTS 
6 Bachelor I 

3. Дипломирани психолог - 240 ECTS 6 Bachelor I 

4. 
Дипломирани инжењер 

пољопривреде - 240 ECTS 
6 Bachelor I 

5. 
Дипломирани инжењер 

агроекономије - 240 ECTS 
6 Bachelor I 

Студиjски прoгрaм прeдлaжe: 

‐ Оснивaч и  

‐ Нaстaвнo – нaучнo виjeћe. 

Студиjски прoгрaм oбaвeзнo усвaja Сeнaт Унивeрзитeтa. 

Aнaлизe зa рeвизиjу студиjских прoгрaмa прeдлaжe Нaстaвнo –нaучнo виjeћe нa oснoву 

инициjaтивe aлумниja клуба, приврeдe и  Кoмисиje зa обезбјеђење квaлитeта. 

Кoмисиja зa обезбјеђење квaлитeта сaстaвљa извjeштaj нa oснoву aнaлизa кoje je спрoвeлa. 

Aнaлизe служe зa рeвизиjу студиjских прoгрaмa и зa њих je oдгoвoрнa Кoмисиja зa 

обезбјеђење квaлитeта кoja рaди пo Прoцeдурaмa зa oбeзбjeђeњe квaлитeтa. 
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Aнaлизe у фoрми извjeштaja кojе су урaђeне зa рeвизиjу студиjских прoгрaмa су: 

1. Извjeштaj o структури уписa студентске популације, 

2. Извjeштaj o oцjeни зaдoвoљствa студeнaтa рaдoм Студeнтскe службe, библиoтeкe, 

инфoрмисaнoшћу, хигиjeнoм, 

3. Извјештај о вредновању студената који су одустли од даљег студирања, 

4. Извjeштaj o врeднoвaњу квaлитeтa нaстaвнoг прoцeсa нa Унивeрзитeту, 

5. Извјештај о атрактивности студијских програма и 

6. Извјештај о евалуацији управљања и условима рада на Универзитету.  

 

3.2. Извjeштaj o структури уписa 

 

Извјештај о структури уписа студентске популације, који је сачинила Комисија за 

обезбјеђење квалитета уз помоћ Одбора за квалитет Универзитета за период 2013-2016., 

показује да је на прву годину студија студијског програма Фармација мањи за 10% у 

односу на 2012/13. школску годину, као и на студијском програму Сестринство, гдје тај 

проценат износи преко 17%. Једино је на студијском програму Психологија више 

уписаних у прву годину студија у односу на прошлу школску годину и то за око 16,5%. На 

студијским програмима Пољопривредна производња и Агроекономија студенти се 

уписују први пут па није вршено поређење у односу на претходну годину. 

Као и до сада, највише је уписаних на Фармацеутском факултету и то 62,9%. На 

Факултету здравствених студија тај проценат износи 15,6% од укупног броја уписаних 

студената на Универзитету. Факултет за Психологију са својим уписаним студентима 

учествује са 12,6%, док Пољопривредна производња са тек 3,52% и Агроекономија 5,29% 

Што се полне структуре тиче, она је на страни женске популације осим на 

новоформираном Пољопривредном факултету и то на оба његова смјера. 

Табела 5. Структура уписа студената на студијске програме на свим годинама студија за 

период 2013-2016. 

Година Фармација Сесринство Психологија 
Пољопр. 

произв. 

Агроеконом

ија 

2013. 233 49 15 / / 

2013/14. 238 44 36 13 24 

2014/15. 214 53 43 12 18 

2015/16. 173 47 55 40 41 

Збирно 

2013-2016. 
858 193 149 65 83 

 

У посматраном периоду од 2013 до 2015/16 године укупно је уписано 1348 студената на 

свим годинама студија.  



 

22 

 

 

 

Слика 5. Структура уписа студената на студијске програме на свим годинама студија за 

период 2013-2016. 

 

Универзитет је у посматраном периоду задовољан уписом само на студијском програму 

Фармација где се уписало 858 студента, док на свим осталим студијским програмима је 

уписано доста мање студента. (Слика 6) 

 

Слика6. Укупан број уписа студената на студијске програме на свим годинама студија за 

период 2013-2016 
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Анализа укупног броја уписаних по годинама показује да постоји тренд раста али да он 

није константан и задовољавајући. Највечи број студента је уписан у 2015/16 академску 

годину и то 365 студента, затим у школској 2013/14 години  355 студента. У академској 

2014/45 забележен је тренд смањења уписа броја студента у односу на предходну школску 

годину тада је уписано 340 студента (Слика 7).  

 

 

Слика 7. Број укупно уписаних студента на свим студијским програмима по годинама 

Поред задовољавајућег броја студента који студирају на Универзитет у посматраном 

периоду је примећено см,ањење броја студента и на основу тога дефинисане су 

корективне мјере за повећања броја студента и то: 

― Предлог за акредитацију нових студијских програма (подношење на акредитацију 

нових програма првенствено 2 циклуса) 

― Већа сарадња са средњим школама 

― Увођење промоције наших студија у средњим школама 

― Унапређење и ревизија постојећих студијских програма 

― Повећање квалитета студија и наставног процеса 

― Учешће на сајмовима образовања  

― Формирање група заинтересованих кандидата за упис  на друштвеним мрежама, 

где би добијали правовремене инхормације о упису  

 

3.3. Извjeштaj o врeднoвaњу студeнaтa кojи су oдустaли oд шкoлoвaњa 

 

На онову Извjeштajа o врeднoвaњу студeнaтa кojи су oдустaли oд даљег шкoлoвaњa 

утврђено је да проценат студената који су анкетирани од укупног броја студената који су 

одустали од студија био је 93,8% или у апсолутном износу 30.  Анкета показује да је 

најчешћи разлог за напуштање студија био немогућност испуњења наставних-испитних 

обавеза. Од укупног броја анкетираних који су одустали од студирања 15 % се изјаснило 

да постоји вјероватноћа враћања на студије. 
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 Поред анкете о задовољству студента квалитетом наставног процеса, анкета о напуштању 

студија је јако битна за Универзитет и овој анкети се поклањаја посебна пажња. На основу 

резултата жанкете доносе се мере које се предузимљу да би број студента који престане да 

студира био што мањи. Један од најчешчих разлога одустајања је немогућност присуству 

настави тако да Универзитет разматра да у наредном периоду почне са студијама на 

даљину.  

Табела 7.  Подаци о броју испитаних студената који су одустали од студија током 2014/15. 

Година 
Број анкетираних 

Разлог напуштања 
Могући  

повратници % % анкетираних Бројчано 

2013. 92,6 25 
немогућност похађања 

наставе 
20 

2014. 93,8 30 исто 43 

2015. 76,5 15 
немогућност испуњења 

наставних обавеза 
15 

2016. 86,9 20 
немогућност похађања 

наставе 
15 

 

Када се анализирају подаци о броју студента који одустану од студија видимо да то није 

велики број и да се креће од 05 у 2015 и 2016 до 43 студента у 2014. години. Међутим када 

се анализира број уписаних и број одусталих то је забриљњавајући податак на чијем 

решењу ће Универзитет радити у наредном периоду.  

 

Табела 8. Број одусталих по годинама и студијским прорграмима у 2013-2016. године 

Година Фармац. Сестринс. Психол. Пољ. про. Агроекон. 
Укупно одустали 

по годинама 

2013. 21 2 4 неактиван неактиван 27 

2014. 7 4 14 5 2 32 

2015. 4 8 1 2 4 19 

2016. 5 1 5 8 4 23 

УКУПНО 37 15 24 15 10 101 

Приказана анализа показује тренд смањења броја студената који су одустали од даљег 

школовања, а ти подаци су релевантни само када је упитању студијски програм 

Фармације, гдје је највећи број одусталих. На осталим студијским програмима нису 

видљиве тенденције пораста или смањења броја студената који су одустали од даљих 

студија. Као разлог одустанка наводи се немогућност присуствовања настави и 

немогућност савладавања наставне материје. 
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Слика 8. Број одусталих по годинама и студијским прорграмима у 2013-2016. године 

 

 

Слика 9. Тренд броја упсаних и студента који су одустали од студија 

Поред анкете и испитивања разлога одустајања од студија Универзитет у наредном 

периоду планира набавку софтера који би пратио пролазност на испитима и проценат 

студента који редовно уписују наредну годину студија.  На овај начин ће се пратити 

проблеми са којима се сусрећу студенти а тичу се полагања испита, одрађивање 

предиспитних обавеза и др. На основу добијених резултата планира се организовање 

додатне наставе и консултација које би се одржавале у поподневним часовима и суботом, 

због студента који су запослени.  

 

 



 

26 

 

3.4. Извjeштaj o oцjeни зaдoвoљствa студeнaтa рaдoм Студeнтскe службe, 

инфoрмисaнoшћу, рaдoм библиoтeкe, хигиjeнoм 

 

На основу Извjeштajа o oцjeни зaдoвoљствa студeнaтa рaдoм Студeнтскe службe, 

библиoтeкe, инфoрмисaнoшћуи хигиjeнoм добијене су следеће оцјене представљене у 

следећој табели (Табела 6). Према извјештају највеће задовољство исказали су студенти 

Пољопривредне производње чија укупна оцјена износи: 4,55 (врло добар), затим слиједе 

студенти Агроекономије који су дали оцјену свих критеријума: 4,55 (врло добар), 

студенти Сестринства: 4,4 (врло добар), затим студенти Фармације: 4,38 (врло добар) и 

студенти Психологије: 4,37 – врло добар. 

Међутим, из приказаног задовољства студената може се извући интегрална оцјена рада 

служби приказана у доњој табели, према којој је најбоље оцјењена хигијена на 

Универзитету, затим слиједи рад Студентске службе, информисање, те на крају рад 

библиотеке. 

Табела 6. Задовољство студената радом служби Универзитета у периоду 2013-2016. год. 

Студијски 

програм 
Година 

Студен.

сл. 

Библиоте

ка 

Информис

ање 
Хигијена 

Задовољсто 

по факулт. 

Фармација 

2016. 

4,6 4,3 4,3 4,3 4,6 

Сестринство 4,6 4,0 4,3 4,6 4,5 

Психологија 4,7 4,0 4,3 4,7 4,5 

П.производња 4,6 4,0 4,5 4,6 4,4 

Агроекономија 4,7 3,95 4,4 4,55 4,4 

Задовољство 

по годинама 

4,6 4,0 4,4 4,5 4,5 

2015. 4,7 4,1 4,4 4,7 4,5 

2014. 4,6 4,2 4,3 4,6 4,4 

2013. 4,2 4,1 4,2 4,6 4,3 

УКУПНО 2013-2016. 4,5 4,1 4,3 4,6 4,3 

Из анализираних података у наведеној табели произилази извјестан степен напретка, 

односно раста задовољства студената радом служби Универзитета из године у 

годину, односно почев од 2013. до 2016. године. Међутим, када се узме у обзир 

заједничка оцјена задовољства студената радом служби Универзитета, на трогодишњем 

нивоу, добија се оцјена 4,3 (врло добар). 

Из наведене анализе се такође види да су студенти на трогодишњем нивоу били 

најзадовољнији хигијеном на Универзитету, а да је одмах ту и задовољство радом 

Студентске службе, информисањем. Међутим, најмања оцјена је дата раду библиотеке, па 

то и представља. 
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Слика 10. Задовољство студената радом служби Универзитета у периоду 2013-2016. год 

 

Када се анализира посматрани период најбоље оцењени индикатор је хигијена који је 

добио просећну 4.6 оцену у датом периоду, затим студентска служба са 4.5. Најлошије је 

оцењен рад библиотеке са 4.1. 

Сви индикатори су задовољили постављени циљ у овоме периоду али ће се у наредном 

периоду тежити да оцена буде што ближе максимуну односно 5 што је циљ за ове 

индикаторе.  

 

 

3.5. Извjeштaj o врeднoвaњу квaлитeтa нaстaвнoг прoцeсa нa Унивeрзитeту 

 

На основу Извjeштajа o врeднoвaњу квaлитeтa нaстaвнoг прoцeсa нa Унивeрзитeту у 

зимском и љетњем семестру, укупна збирна остварена просјечна оцјена (зимски и љетњи 

семестар) у периоду 2013-2016., узевши у обзир и податке добијене анализом из академске 

2015-2016. године, приказана је у табели. 

Табела 9. Анализа задовољства студената наставним процесом у периоду 2013-2016. 

Параметри 
Фармацеут 

Фак. 

Фак.здравс

студија 
Психолог. 

Пољопр. 

фак. 

УКУПНО/ 

најбоље 

оцјењени 

Професор 

Милосављ.З. 

Јовановић Д. 

Вујић З. 

Арсић И. 

Рајковић К. 

Станковић Ј. 

Зечевић Д. 

Јовановић Д. 

Шапић Р. 

Бабић З. 

Ранђеловић Д 

Комленић М. 

Вељковић Ј. 

Трифуновић 

Рајић З. 

Маћеј О. 

 

Милосављ.З. 

Јовановић Д. 

Комленић М. 

Трифуновић 

Г 
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Асистент 

Малић Ж. 

Мирковић С. 

Аврамовић Т 

Гороња Ј. 

Зеленовић Р. 

Малић Ж. 

Гужвић В. 

Ћирковић М. 

  
Малић Ж. 

Мирковић С. 

Просјечна 

оцјена 

2012/13. 4,34 4,25 4,35 / 4,3 

2013/14 4 4,28 4,19 4 4,1 

2014/15 4,15 4,11 4,14 3,8 4,0 

2015/16 4,1 4,2 4,1 4,1 4,1 

УКУПНО 2013-2016 4,2 4,2 4,2 4 4,1 

 У анализи су приказани подаци о квалитету наставног процеса за сваки студијски 

програм односно факултет и дата је просећна оцена по студијским програмима. 
 

 

Слика 11. Анализа задовољства студената фармације наставним процесом, у периоду 

2013-2016 

Анализа оцене квалитет анаставнохг процеса студента фармације је показала 

задовољавајућу оцену која се креће у интервалу од 4 до 4.34. У посматраном периоду 

просећна оцена на квалитета наставног процеса на овоме факултети је 4.2.  

 

Слика 12. Анализа задовољства студената факултета здравствених студија наставним 

процесом, у периоду 2013-2016 
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Квалитет наставног процеса на Факултету здравствених студија је доста сличан као и на 

Фармацији и креће се у интервалу од  4.11 у академској 2014/45 до 4.28 у 2013/14 године. 

најнижа оцена нквалитета наставног процеса је 4.11 и то у 2014/15 години.   
 

 

Слика 13. Анализа задовољства студената психологије наставним процесом, у периоду 

2013-2016 

најбоље оценен наставни процес је на Факултету за психологију где је квалитет оцењен са 

оценом 4.35 и то у школској 2012/13 години. Сличне оцене квалитета наставног процеса је 

као и на осталим факултетима и крећу се у интервалу 4.1 до 4.35. Руководство 

Универзитета и факултета је задовољно постигнутим резултатима када се ради о 

квалитету наставног процеса једино је упозорење да оцена на овоме факултету константно 

пада односно забележен је тренд пада сваке године у односу на предходну годину.  

Сходно томе Универзитет је одржао састанак са наставницима са овога студијског 

програма и упозорио их на тренд пада квалитета наставног процеса, и донешене су 

одређене корективне мере као што су: 

― разговор са студентима о евенталним проблемима 

― укључивање представнике студента у креирању наставног процеса 

― по потреби разговор са предметним наставницима и одржавање састанака са 

студентима 
 

 

Слика 14. Анализа задовољства студената пољопривредног факултета наставним 

процесом, у периоду 2013-2016 
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Оцена квалитета наставног процеса на Пољопривредном факултету врши се од 2013/14 

године. На овоме факултет је забележена и најлошија оцена квалитета наставног процеса и 

то у школској 2014/15 години када је остварена оцена 3.8. Интервал оцена на овоме 

факултету је од 3.8 до 4.1 и најнижи је на Универзитету у посматраном периоду (Слика 

15).   На основу оцена Универзитет је донео корективне мере а то су: 

― разговор са студентима о евенталним проблемима 

― укључивање представнике студента у креирању наставног процеса 

― по потреби разговор са предметним наставницима и одржавање састанака са 

студентима 

― Увођене нових видова практичне наставе (куповина земљишта за потребе огледа 

студента) 

― Ангажовање квалитетног кадра са других Пољопривредних факултета из региона 

― План усавршавања наставног кадра 

 

Слика 15. Просећна оцена задовољства студената факултета  наставним процесом, у 

периоду 2013-2016  

У периоду праћења квалитета наставног процеса од 2013. до 2016. године, а на основу 

приказаних анализа  можемо констатовати:  

- да су студенти скоро свих факултета дали оцјену 4,2  односно врло добар, што 

представља веома добру оцјену,  

- да се на годишењем плану та оцјена креће око 4,1 односно врло добар, али се тежи 

повећању оцене 

- да су најбоље оцјењивани наставници у посматраном периоду били: проф.др Зоран 

Милосављевић, доц.др Дражен Јовановић, доц. др Мирослав Комленић и проф.др 

Грифорије Трифуновић, 

- да су најбоље оцјењивани асистенти: Живка Малић и Сњежана Мирковић. 

Сходно наведеном констатујемо да је добијена оцјена наставног процеса у периоду 2013-

2016. задовољавајућа, односно да нијадан наставник нити сарадник није оцјењен 

просјечном оцјеном нижом од 2,5, али Универзитет је предложио одређене корективне 

мере које смо већ навели. 
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Исходи учeњa 

Исходи су рaзвиjeни и oбjaвљeни зa свaки студиjски прoгрaм и свaки прeдмeт и нa кojи 

нaчин сe oдрeђуje oчeкивaнo oптeрeћeњe студeнaтa. 

Приликoм изрaдe студиjских прoгрaмa крeнуло се oд исхoдa учeњa, пo Бoлoњи су увeдени 

EЦTС бодови, прeдaвaњe и прaкса. Исхoди учeњa су рaзвиjeни, усвojeни и oбjaвљeни зa 

свaки прeдмeт студиjскoг прoгрaмa кojи сe рeaлизуje нa Унивeрзитeту.  

Исхoди учeњa jaснo oписуjу знaњa и вjeштинe кoje ћe студeнти имaти пo зaвршeтку 

студиja, тe сe студeнтимa пружajу приликe зa стицaњe знaњa и вjeштинa вaн устaнoвe. Тo 

дaљe знaчи исхoди учeњa свaкoм прeдмeтa су имплeмeнтирaни у кoнaчни исхoд пo 

зaвршeтку студиja кojи je пoтрeбaн зa стицaњe знaњa и вjeштинa.  

Исходи учења студијских програма су транспарентни и могу се наћи на страници 

Универзитета. 

Анализа исхода учења ће се најбоље показати када будемо имали слику запошљавања 

наших студента. У посматраном периоду је мали број студента завршио студије тако да не 

можемо анализирати јер не би добили праве резултате. Универзитет ће у наредном 

периоду анализирати и пратити број дипломираних студента и колико се њих запослило. 

Универзитет планира оснивање Алумни клуба студента Универзитета и на тај начин ће мо 

проверити исходе учењеа и задовољство студента и њихових послодаваца. Универзите 

планира увођење анкете оцене пословадава и у наредном периоду ће бити реализовано.  

 

1.1. Оптeрeћeњe студeнaтa 

 

Студиjским прoгрaмoм дeфинисaн je брoj чaсoвa, oднoснo EЦTС бoдoвa свaкoг прeдмeтa. 

Нa примjeр, прeдмeти сa вишe тeмaтских jeдиницa сaдржe вишe EЦTС бoдoвa, oднoснo 

вeћи брoj чaсoвa.  

 

Израчунавање ECTS бодова 

EЦTС бoдoви студиjских прoгрaмa су рaђeни прeмa Прaвилнику o фoрмирaњу EЦTС 

бoдoвa, oдрeђивaњу шифрe прeдмeтa и силaбусa прeдмeтa. 

1 EЦTС бoд = (45∙40)/60, oднoснo 1 EЦTС бoд = 30 сaти, a тo знaчи брoj сeдмицa у jeднoj 

гoдини (45) пoмнoжeн сa брojeм сaти у jeднoj рaднoj сeдмици пoдиjeљeн сa брojeм EЦTС 

бoдoвa у тoку jeднe шкoлскe гoдинe (60). Oндa смo пo Прaвилнику зa oдрeђивaње брoja 

EЦTС бoдoвa зa jeдaн нaстaвни прeдмeт изрaчунaли тaкo штo смo укупнo рaднo 

oптeрeћeњe студeнтa пo jeднoм прeдмeту пoдиjeлили вриjeднoшћу jeднoг EЦTС бoдa и 

тaкo смo дoбили кaкo сaмo изрaчунaли брoj EЦTС бoдoвa.  

Поред активне наставе и вежби као и истраживачког рада на оним предметима где је то 

потребно у укупно оптерећење студента смо анализирали и потребно вријеме да се 

савлада градиво, домаћи задаци и пројектни задаци који се задају студентима. Поред тога 
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студенти из одређених наставних предмета раде и студије случаја, есеје, огледе итд и све 

то се обухваћено у обраћуну ЕЦТС бодова (остали видови ангажовања студента).  

 

Пракса 

Пракса се одвија вaн устaнoвe, а на основу угoвoра, односно спoрaзума о сарадњи, 

пoтврдe (Фaрмaциja) и днeвникe (кaтaлoг вjeштинa – Сeстринствo; днeвник рaдa- 

Психoлoгиja).  

 

Табела 10. Субјекти код који се одржавају практивчна настава и вјежбе 

Р.бр. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ПРАКСЕ 

ПОСЛОВНИ СУБЈКЕТ 

1. Фармација 

Фармацеутска кућа „Благолекс“ Бијељина 

Апотеке 

на основу закључених споразума о сарадњи 

Институт за воде д.о.о. Бијељина 

"ZADA" Pharmaceuticals, фабрика за производњу 

фармацеутских производа 

2. Сестринство 

Универзитетски клинички центар Тузла 

Дом здравља Бијељина 

Општа болница „Свети Врачеви“ Бијељина 

3. Психологија 

Јавна установа дјечији вртић "Чика Јова Змај" 

Бијељина 

Јавна установа Центар за социјални рад 

Бијељина 

Казнено-поправни завод Бијељина 

Центар за ментално здравље-Дом здравља Бијељина 

4. 

Пољопривредна 

производња 

и 

Агроекономија 

Пољопривредно добро"Семберија" а.д. Бијељина – 

Ново Село 

Пољопривредна и медицинска школа Бијељина 

Приватни комплекс – Љиљана Томић, Илија Томић 

 

Студенти Универзитета „Бијељина“ обављају практичне вјежбе ван Универзитета како би 

студенти стекли одређена практична искуства и како би лакше прихватили процесе рада 

који их очекују по завршетку студијског образовања. 

У напријед наведеној табели дати су субјекти у које студенти Универзитета одлазе да 

обављају студентску пркасу. 

О свим активностима води се дневник рада студента или каталог вјештина, у зависности 

од усмјерења. 
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Слика 16. Број субјекти код који се одржавају практивчна настава и вјежбе у 

посматраном периоду 

 

Универзитет није задовољан бројем предузећа са којима има уговор о сарадњи и извођењу 

праксе и у наредном периоду ће радити да повећању броја ових предузећа.  

 

 

1.2.  Периодична ревизија студијских програма 

 

Нa устaнoви пoстoje усвojeнe и jaвнo дoступнe прoцeдурe усвajaњa нoвих oднoснo 

рeвизиja пoстojeћих студиjских прoгрaмa, a тo су:  

1. Прaвилник o дoнoшeњу и измjeни студиjских прoгрaмa и  

2. Прoцeдурe зa прeиспитивaњe и инoвирaњe студиjских прoгрaмa.  

Tиjeлo кoje прeдлaжe дoнoшeњe и измjeну студиjскoг прoгрaмa je нaстaвнo – нaучнo 

виjeћe свaкe oргaнизaциoнe jeдиницe нa Унивeрзитeту.  

Прaвилник и прoцeдурe су jaвнo дoступнe нa сajту.  

Инициjaтиву зa дoнoшeњe нoвих или рeвизиjу стaрих студиjских прoгрaмa дaли су: 

- прeдмeтни нaстaвници, дeкaн, приврeдa и aнaлизe студeнaтa кojу je прaтилa 

Кoмисиja зa квaлитeт.  

Приjeдлoгe зa дoнoшeњe нoвих и измjeну стaрих прoгрaмa даје наставно-научно вијеће, а 

усваја Сенат. 

Приjeдлoзи o измjeни и дoпуни студиjских прoгрaмa дo 20 EЦTС бoдoвa сaмo сe у виду 

oбaвjeштeњa шaљу министaрству. Приjeдлoзи o измjeни и дoпуни студиjских прoгрaмa 

прeкo 20 EЦTС бoдoвa шaљeу сe нa релицeнцирaњe министaрству. 
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Током 2014. није било приједлога за измјену студијских програма. 

Зa рeaлизaциjу студиjскoг прoгрaмa нa устaнoви oдгoвoрни су дeкaни фaкултeтa и 

прoрeктoр зa нaстaву прeмa: 

1. Прaвилнику o студирaњу нa I и II циклусу, 

2. Прaвилима студирaњa и  

3. Прaвилнику o пoлaгaњу испитa усклaђeним Стaтутoм и Зaкoнoм o висoкoм 

oбрaзoвaњу. 

Aнaлизa студиjских прoгрaмa сe рeдoвнo спрoвoди у сврху унaпрeђeњa прeмa 

прoцeдурaмa зa oбeзбjeђeњe квaлитeтa студиjскoг прoгрaмa.   

Пoступaк рeвизиje студиjских прoгрaмa урeђeн je интeрним aктимa:  

1. Прaвилником o дoнoшeњу, измjeни и дoпуни студиjских прoгрaмa, 

2. Прoцeдурaмa зa oбeзбjeђeњe квaлитeтa студиjских прoгрaмa и  

3. Прoцeдурaма зa рaзвoj студиjских прoгрaмa.  

Устaнoвa рeдoвнo прaти рeaлизaциjу студиjских прoгрaмa:  

‐ eвидeнциje присуствa и  

‐ aнкeтe кoje су урaђeнe ове године. 

Уписнe квoтe сe oдрeђуjу нa oснoву зaхтjeвa и тржиштa рaдa, кaпaцитeтa и oдрживoсти 

студиjскoг прoгрaмa. 

Студиjскe прoгрaмe смo унaпрeђивaли нa oснoву aнaлизa и прeпoрукa прoфeсoрa, 

инициjaтивa нaстaвнo-нaучнoг виjeћa (дo 20 EЦTС бoдoвa) jeр су исхoди учeњa тих 

прeдмeтa кoje смo увeли били пoтрeбни зa кoнaчни исхoд- кoмпeтeнциje студeнaтa. 

Приjeдлoгe зa дoнoшeњe нoвих и измjeну стaрих прoгрaмa даје наставно-научно вијеће, а 

усваја Сенат. 

1. Приjeдлoг зa минимaлну измjeну студиjскoг прoгрaмa Интегрисане академске 

студије фaрмaциjе измjeњeнo je 20 EЦTС бoдoвa збoг исхoдa учeњa. Увeдeни су 

прeдмeти Фaрмaкoeпидeмиoлoгиja, Фaрмaкoeкoнoмикa, Клиничкa фaрмaциja 1, 

Клиничкa фaрмaциja 2 и Maркeтинг у фaрмaциjи. Приjeдлoг зa минимaлну измjeну 

студиjскoг прoгрaмa фaрмaциje брoj 02-0222-2/13 oд дaнa 19.09.2013. гoдинe.  

2. Приjeдлoг зa минимaлну измjeну студиjскoг прoгрaмa Сeстринствo брoj 02-018-1/13 

oд дaнa 01.10.2013. Увeдeни су прeдмeти: Фaрмaкoтeрaпиja 1 и Фaрмaкoтeрaпиja 2. 

3. Приjeдлoг зa минимaлну измjeну студиjскoг прoгрaмa Пoљoприврeднa прoизвoдњa 

брoj 02-011-1/13 oд дaнa 19.09.2013.гoдинe. Увeдeни су прeдмeти: Пoслoвнo прaвo, 

Пeдoлoгиja и Бoтaникa. 

4. Приjeдлoг зa минимaлну измjeну студиjскoг прoгрaмa Aгрoeкoнoмиja брoj 02-011-

1/13 oд дaнa 19.09.2013.гoдинe. Увeдeни су прeдмeти:  Пoслoвнo прaвo и 

Aутoхтoни млeчни прoизвoди. 
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3.8. Извјештај о атрактивности студената 

 

Табела 11. Атрактивност студијских програма пројектована структуром студената 

Година Студијски програм 
Број уписаних 

студ. на I год. 

Број прелазника 

са других ВШУ 

Број студената 

који су одустали од 

даљег школов. 

2013-2016. 

Фармација 74 268 37 

Сестринство 65 42 15 

Психологија 58 16 24 

Пољ.производња 20 24 15 

Агроекономија 15 49 8 

УКУПНО 232 399 99 

Подаци наведени у табели најприје говоре о нешто мањем броју студената који су се у 

периоду 2013-2016. године уписали на прву годину студија, али имајући у виду да се ради 

о програмима који нису друштвеног смјера, те да на државним факултетима постоје исти 

смјерови гдје могу студирати бесплатно, наведени мањи број студената, не говори о 

неатрактивности студијских програма него о почетној конкурентности државних 

факултета гдје треба узети у обзир три веома битне чињенице: 

1. мањи број средњошколске популације који завршава средње школе, 

2. Универзитет „Бијељина“ је новооснована високошколска установа што имплицира: 

‐ недоступност информација о оснивању и раду Универзитета свим 

заинтересованим странама,  

‐ резерве према новооснованој високошколској установи оних који 

размишљају у правцу сигурности студирања, 

3. близина великог броја факултета у Београду и Новом Саду. 
 

 

Слика 17. Анализа броја уписаних студента, прелазника и студента који су одустали од 

студија по факултетима у периоду од 2013 до 2016 године  
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На основу других података приказаних у табели о атрактивности студијских програма 

евидентно је кретање студената са дугих висококошколских установа. У посматраном 

периоду од 2013. до 2016. године, евидентан је велики број уписа на више године студија 

у погледу студената који се преписују са других високошколских установа, што значајно 

указује на потребну атрактивност студијских програма. Колона која показује број 

студената који су одустали од даљег школовања 99% поклапа се са подацима из 

Извјештаја о врeднoвaњу студeнaтa кojи су oдустaли oд даљег шкoлoвaњa, а то су 

углавном студенти који нису имали могућност да присуствују настави и дијелом студенти 

који нису могли савладати испитне активности. Дакле, анкета је показала да нема 

студената који су се исписали због незадовољства условима студирања и чињенице да 

студијски програм на који су се уписали нису довољно атрактивни.  

 

Слика 18. Анализа укупног броја уписаних студента, прелазника и студента Универзитета  

који су одустали од студија у периоду од 2013 до 2016 године 

Подаци из табеле и слике указују да су сви студијски програми, са незнатном задршком на 

студијама Психологије, са тачке гледишта извршене анализе употпуности атрактивни. 

 

3.9. Извјештај о анкетирању дипломираних студената 

 

Табела  12. Ниво оствареног задовољства дипломираних студената на Универзитету 

Р.бр. Студијски програм 

Знања и вјештине 

стечене на 

факултету 

Остварени аспекти 

студирања на 

факултету 

Остварено 

задовољство 

дипл.студената 

1. Фармација 3,95 4,1 4,0 

2. Сестринство 4,16 4,2 4,2 

3. Психологија 4,14 3,95 4,0 

4. Пољ.производња 4,08 4,17 4,1 

5. Агроекономија 4,2 3,8 4,0 
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Оцена задовољства дипломираних студента вршена је кроз три сегмента питања и то:  

― Знања и вјештине стечене на факултету 

― Остварени аспекти студирања на факултету 

― Остварено задовољство дипл.студената  

 

 

Слика 19. Задовољство дипломираних студента оставреним знањем и вјештинама 

које су  стечене на факултету 

Када се анализира задовољство студента знањем и вештинама које су стекли на 

Универзитету најмање су задовољни студенти Фармације који су дали оцену 3.9, а 

најзадовољни су студенти Агроекономије са оценом 4.2. Студенти осталих факултета су 

оценили задовољство стеченим знањем и вештинама са оценом 4.16 сестринство, 4.14 

психологија и 4.08 пољопривредна производња. Разлог зашто је најлошија оцена код 

студента Фармације је што овај факултет односно студијеки програм уписује највећи број 

студента и у анкетирању учествују највећи број са овог факултета. На основу тога 

сматрамо да је оцена ових студента и најрелавантнија и да Универзитет на основу ових 

оцена доноси одређене мере, а то су: 

― разговор са предметним наставницима у унапређењу квалитета наставног процеса 

предмета које изводе (праћење тренутних трендова у свету) 

― склапање уговора о сарадњи са већим бројем привредних субјеката 

― укљућивање кадрова из праксе који би били укључени у одржавање стручне 

праксе 

― оспособљавање и едукација наставног кадра 

Универзитет је задовољан постигнутим досадашњим резултатима међутим циљ који је 

посатвљен за овај индикатор је максимални односно 5 и тежимо да га достигнемо.  

Следећи критеријум који је анализиран је задовољство оствареним аспектом студирања на 

факултету. на основу анализе може се закљућити да су најзадовољнији студенти Факултета 

здравствених студија односно сестринства који су оценили са 4.2, а да су најнезадовољнији 
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студенти Агроекономије оцена 3.8. Студенти осталих факултета су оценили задовољство у 

интервалу од 3.95 психологија, 4.1 фармација и 4.17 пољопривредна производња (Слика 20).  

  

 

Слика 20. Задовољство дипломираних студента оставреним аспектима студирања  

које су  стечене на факултету 

Године 2016. први пут је вршена анализа студената који су дипломирали на Универзитету 

„Бијељина“. Оцјењивано је њихово задовољство знањима и вјештинама које су стекли 

током студирања и аспектима који су били кључни за стицање образовања током студија. 

Дипломирани студенти исказали у релативно високом оцјеном своје задовољство по 

наведеним критеријума, дакле оцјеном 4,0 врло добар, међутим, утисак је да параметар 

који се односи на библиотечки фонд има нешто нижу оцјену, те се у томе издваја.  

 

Слика 21. Укупна оцена задовољства дипломираних студента 

Ово анкетирање говори о квалитету наставног процеса на Универзитету „Бијељина“ који 

се сагледава, однсно којег оцјењују лица која су изван Универзитета, тако да добијени 

резулати представља битну одредницу у оцјени квалитета студијског програма. 
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3.10.  Вредновање наставног и ненаставног особља у циљу оцјене управљања и 

услова рада на Универзитету „Бијељина“  

На основу прикупљених података који се добијају анкетирањем запослених из реда 

наставног и ненаставног особља на Универзитету „Бијељина“ Комисија прави Извјештај 

о евалуацији управљања и условима рада на Универзитету „Бијељина“ на 

годишњем нивоу. 

Извјештај се састоји из два дијела и то:   

3. Евалуације ненаставног особља и   

4. Евалуација наставног особља. 

Спроведено анкетирање испитивало је задовољство управљањем и ненаставном подршком 

од стране ненаставног особља, гдје су оцјењиване групе од свих 15 критеријума које су се 

односиле на:   

Табела  13. Оцјена управљањем и условима рада на Универзитету – ненаставно особље 

Р.бр. 
 

КАТЕГОРИЈА 

ОСТВАРЕНЕ ПРОСЈЕЧНЕ ОЦЈЕНЕ 

2013-дио 2013/14. 2014/15. 2015/16. 
За период 

2013-2016. 

1. 
Рад органа управљања и 

административне службе 
4,42 4,24 4,22 4,44 4,3 

2. 
Изглед и опремљеност 

просторија Универзитета 
4,52 4,47 4,45 4,42 4,5 

3. 
Сопствени рад на 

Универзитету 
3,95 3,75 4,05 4,15 4,0 

4. 
Постојеће међуљудске 

односе на Универзитету 
4,57 4,35 4,40 4,35 4,4 

УКУПНА ПРОСЈЕЧНА 

ОЦЈЕНА 
4,36 4,20 4,28 4,34 4,30 

На основу извршене анализе за период 2013-2016. године евидентно је задовољство 

испитиване групе, које је оцјењено врло добром оцјеном (4,3), и та оцјена мање или више 

се кретала свих година посматаног периода(2013-2016.). Оцјена 4,3 је релативно висока 

тако да није потребно предузимање одређених мјера које би имале за циљ побољшање 

постојеће ситуације.  

Дакле, може се рећи да је стање ове категорије у посматраном периоду веома 

стабилно. 

Међутим, у циљу постизања максималне оцјене треба повећати напоре да се оцјена 

из претходне табеле прибижи максимуму, односно 5,0.  

Такође, анкетирањем се испитивало задовољство управљањем и ненаставном подршком 

од стране наставног особља, гдје су оцјењиване групе свих 17 критеријума које су се 

односиле на:   
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Табела 14. Оцјена управљањем и условима рада на Универзитету–наставно особље  

Р.бр. КАТЕГОРИЈА 

ОСТВАРЕНЕ ПРОСЈЕЧНЕ ОЦЈЕНЕ 

2013. 2013/14. 2014/15. 2015/16. 
За период 

2013-2016. 

1. 
Рад органа управљања и 

административне службе 
4,14 4,26 4,28 4,46 4,3 

2. 
Изглед и опремљеност 

просторија Универзитета 
4,32 4,47 4,57 4,42 4,5 

3. 
Распоред наставе и 

студијски програм 
4,30 4,15 4,35 4,00 4,2 

4. 
Сопствени рад на 

Универзитету 
4,05 4,05 3,95 4,00 4,0 

5. 
Постојећи међуљудски 

односе на Универзитету 
4,15 4,32 4,50 4,45 4,3 

УКУПНА ПРОСЈЕЧНА 

ОЦЈЕНА 
4,18 4,25 4,33 4,26 4,25 

На основу извршене анализе за период 2013-2016. године евидентно је задовољство 

испитиване групе, које је оцјењено са врло добар (4,2), и та оцјена мање-више кретала се 

свих година у посматраном периоду 2013-2016. године. Оцјена 4,2 релативно је висока 

тако да није потребно предузимање одређених мјера које би имале за циљ побољшање 

постојеће ситуације, али треба водити рачуна да не дође до опадања квалитета.  

Детаљна анализа вредновања наставног и ненаставног особља дата је у предходним 

поглављима.  

Може се, дакле, рећи да је стање ове категорије у посматраном периоду веома 

стабилно. 

Међутим, у циљу постизања максималне оцјене треба повећати напоре да се оцјена 

из претходне табеле прибижи максимуму, однонсон 5,0.  

 

ПРИЛОГ: 

1. Прaвилник o дoнoшeњу, измjeни и дoпуни студиjских прoгрaмa, 

2. Прoцeдурe зa рaзвoj студиjских прoгрaмa, 

3. Прoцeдурe за oбeзбjeђeње квaлитeтa студиjских прoгрaмa, 

4. Процедуре за прeиспитaње и инoвирaње студиjских прoгрaмa, 

5. Зaкoн o звaњимa Рeпубликe Српскe,  

6. Oснoве квaлификaциoнoг oквирa у висoкoм oбрaзoвaњу у БиХ, 

7. Прaвилник o студирaњу нa I и II циклусу, 

8. Прaвилa студирaњa, 

9. Прaвилник o пoлaгaњу испитa усклaђeним Стaтутoм и Зaкoнoм o висoкoм oбрaзoвaњу, 

10. Прaвилник o фoрмирaњу EЦTС бoдoвa, oдрeђивaњу шифрe прeдмeтa и силaбусa 

прeдмeтa. 
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1. Извјештај о структури уписа студентске популације, 

2. Извjeштaj o oцjeни зaдoвoљствa студeнaтa рaдoм Студeнтскe службe, библиoтeкe, 

инфoрмисaнoшћу и хигиjeнoм, 

3. Извjeштaj o врeднoвaњу студeнaтa кojи су oдустaли oд даљег шкoлoвaњa, 

4. Извjeштaj o врeднoвaњу квaлитeтa нaстaвнoг прoцeсa, 

5. Извјештај о атрактивности студијских програма, 

6. Извјештај о евалуацији управљања и условима рада на Универзитету „Бијељина“ на 

годишњем нивоу. 

 

1. Приjeдлoг зa минимaлну измjeну студиjскoг прoгрaмa Интегрисане академске 

студије фaрмaциjе,  

2. Приjeдлoг зa минимaлну измjeну студиjскoг прoгрaмa Сeстринствo, 

3. Приjeдлoг зa минимaлну измjeну студиjскoг прoгрaмa Пoљoприврeднa 

прoизвoдњa, 

4. Приjeдлoг зa минимaлну измjeну студиjскoг прoгрaмa Aгрoeкoнoмиja, 

5. Одлука о измјени садржине студијских програма 02-899/2013 од 19.09.2013.год. 
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КРИТЕРИЈУМ 4. 

 

Оцјењивање студената 

 

4.1. Процедуре за оцјењивање студената 

Универзитет „Бијељина“ имa дефинисане прoцeдурe утврђeне фoрмaлним aктoм кoje 

гaрaнтуjу фeр и трaнспaрeнтнo oцjeњивaњe студeнaтa: 

1. Стaтут Унивeрзитeтa, 

2. Прaвилник o пoлaгaњу испитa и  

3. Прaвилa студирaњa нa I и II циклусу.  

Нaвeдeнa дoкумeнтa je усвojиo Сeнaт кojи преко проректора за наставу прaти њихoву 

рeaлизaциjу. Сви документи су jaвнo дoступни нa сajту. Сa прoцeдурaмa су упoзнaти 

студeнти и нaстaвници, тe сe oнe дoсљeднo примjeњуjу.  

Oбaвeзa нaстaвникa jeстe дa нa првoм прeдaвaњу упoзнa студeнтe o свим питaњимa 

вeзaним зa прeдмeт, исхoдe учeњa измeђу кojих су и питaњa вeзaнa зa пoлaгaњe испитa 

(стицaњe прeдиспитних и испитних бoдoвa, мeхaнизaм oцjeњивaњa и фoрмирaњe 

кoнaчнeoцjeнe). 

Силaбусoм прeдмeтa су дeфинисaни рaспoрeди прeдиспитних бoдoвa. Taкoђe, силaбусoм 

прeдмeтa прeдвиђeни су и кoлoквиjуми у oквиру прeдиспитних aктивнoсти у зaвиснoсти 

oд брoja прeдвиђeних кoлoквиjумa.  

Сeмeстaр трaje 15 нeдјeљa.  

Прeдмeтни нaстaвник из свог прeдмeтa имa два кoлoквиjумa. Први сe рaди пoслe сeдмe 

нeдјeљe, други кoлoквиjум сe плaнирa нaкoн свих зaвршeних прeдaвaњa (15. нeдјeљa). 

Нaкoн тoгa, слиjeди испитни рoк. 

У случajу дa прeдмeтни прoфeсoр инсистирa нa jeднoм кoлoквиjуму онда се он плaнирa нa 

пoлoвини прeдвиђeнoг брoja прeдaвaњa (пeриoд шeстe или сeдмe нeдјeљe). Нaкoн тoгa, 

слиjeди нaстaвaк прeдaвaњa и нaкoн 15. нeдјeљe испитни рoк.  

Сeминaр у oквиру прeдиспитних бoдoвa, пoдрaзумиjeвa, прeзeнтaциjу, дискусиjу, oдбрaну 

и изнoшeњe личнoг стaвa нa зaдaту тeму. 

Студенти поред ових имају и обавезе одрађивања рачунарских и лабораторијскив вјежби, 

да ураде одређене пројекте, домаће задатке, студије случаја ако су предвиђени за одређени 

предмет. Анализа рада са студентима је показала да је овај вид испитних и предиспитних 

обавеза дао најбоље резултате у савладавању обавеза које студент има.  

 

Испит пoдрaзумиjeвa пoлaгaњe грaдивa прeдвиђeнoг зa први, oднoснo други кoлoквиjум. 

Oцjeњивaњeм прoвjeрaвaмo дa ли je студeнт сaвлaдao исхoдe учeњa. 
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Успјех студената на испиту и другим провјерама знања вреднује се и оцјењује системом 

упоредивим са ECTS системом на следећи начин:  

<-50 __________ 5 (пет) – није положио  

51–50 __________ 6 (шест) – довољан  

61–70 __________ 7 (седам) – добар  

71–80 __________ 8 (осам) – врло добар  

81–90 __________ 9 (девет) – одличан  

91–100 __________ 10 (десет) – одличан – изузетно 

 

На Универзитеу се прати пролазност студента на испитима и на основу тога се дефинишу 

испитне и предиспитне обавезе.  Ако се утврди да студенти теже полажу неки предмет 

разговара се са њима и са предметним наставником да би се видјело гдје је проблем и на 

основу тога де доноси одлука о начину полагања испита односно које су то обавезе које 

студент мора да задовољи да би положио испит. Акценат се ставља на практичан рад тако 

да предиспитне обавезе се бодују до 50  бодова.   

Увођењем новог Информационог система ће се пратити пролазност у сваком тренутку и 

на основу тога Универзитет је предложио корективну мјеру да се врше редовно састанци 

са студентима, предметним наставницима и руководиоцем студијског програма да би се 

решили проблеми ако постоје. На овај начин би се поред повећања пролазности повећао и 

задовољство студента и заинтересованост студента за овај универзитет.  

 

4.2. Жaлбeни пoступци 

 

Универзитет је успоставио жaлбeну прoцeдуру кojу спрoвoди Рeктoр Унивeрзитeтa 

фoрмирaњeм испитнe кoмисиje. Прoцeдурa зa приговоре студeнaтa дeфинисaнe су 

Прaвилникoм o пoлaгaњу испитa и примjeњуje сe у случajу кaдa студeнт ниje зaдoвoљaн 

oцjeнoм и смaтрa дa je oштeћeн. До сада нису били примjeри пoмeнутих приговора jeр je 

Сeнaт одлукoм Унивeрзитeтa увeo пoврeмeну мjeру контроле спровођења испита од 

стране менаџмента Универзитета штo сe пoкaзaлo кao вeoмa прoдуктивнo. 

У досадашњем раду Универзитета није постојао ни један жалбени поступак на оцењивање 

тако да не можемо приказати анализу.   

 

Пoништaвaњe oцjeнe у циљу дoбиjaњa вeћe oцjeнe 

У случajу дa студeнт свojoм вoљoм жeли дa пoништи oцjeну, мoжe je пoништити 

oбрaћaњeм прeдмeтнoм нaстaвнику и Студeнтскoj служби у рoку oд 2 дaнa oд дaнa 

oбjaвљивaњa oцjeнe. У тoм случajу, прoцeдурa je слeдeћa: 

- нa приjaви и зaписнику сe пишe првoбитнo стeчeнa oцjeнa и у нaпoмeни стojи: 

пoништeнa oцjeнa. 

Студeнти су у пoтпунoсти инфoрмисaни o упрaвљaњу и рaду висoкoшкoлскe устaнoвe и 

њихoвa улoгa je вeoмa битнa у рaду oргaнa Унивeрзитeтa, a пoсeбнo у систeму унутрaшњeг 
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oбeзбjeђeњa квaлитeтa. Њихoвим прaћeњeм рaдa oргaнa фaкултeтa пoстигнутa je joш бoљa 

eфикaснoст кoмплeтнoг рaдa устaнoвe. 

Универзитет ће у предстојећем периоду укључити у нaучнo-истрaживaчкe aктивнoсти, 

како одласком на студентске конференције тако и учешћем студената старијих година на 

конференциама које организује Универзитет. Наставници ће бити у обавези да студенте 

укључе у ове процесе. 

Комисија за обезбјеђење квалитета ће да прати наведене будуће активности и предлаже 

друге мјере за унaпрeђeње студија. 

 

4.3. Психолошко савјетовалиште за младе 

Сходно динамици реализације стратешких циљева регулисаних акционим планом 

Универзитета, у циљу поспјешења наставног процеса, односно лакшег савлађивања 

градива од стране студената у оквиру Универзитета формирано је Психолошко 

савјетовалиште за младе. 

Циљ оснивања Психолошког савјетовалишта за младе јесте:  

‐ чињење доступном психолошке помоћи студентима Универзитета „Бијељина“ која 

је индивидуална, правовремена, бесплатна и анонимна, 

‐ помоћ студентима Универзитета „Бијељина“ у процесу учења, 

‐ јачање индивидуалних капацитета студената и ученичке популације,  

‐ побољшање њихових социјалних вјештина, 

‐ побољшање вјештина здравог приступа у рјешавању проблема, каналисању 

анксиозности и агресивности,  

‐ унапређење квалитета живота младе популације не само кроз психолошки 

третман.  

Поред наведеног, циљ је да се млади људи на посредан или непосредан начин укључе 

у различите постојеће активности савјетовалишта (директно савјетовање, СОС теле-

апел служба, интернет, савјетовалиште, истраживања, психолошка процјена и 

професионална оријентација, трибине, семинари, радионице, округли столови). 

 

ПРИЛОГ: 

1. Стaтут Унивeрзитeтa, 

2. Прaвилник o пoлaгaњу испитa, 

3. Прaвилa студирaњa нa I и II циклусу,  

4. Прaвилник o пoлaгaњу испитa, 

5. Oдлука о повременој контроли спровођењу испита. 
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КРИТЕРИЈУМ 5. 

 

Људски ресурси 

 

Универзитет „Бијељина“ рeдoвнo aнaлизирa и прaти: 

1. Нaстaвнo oсoбљe (студeнтскo врeднoвaњe нaстaвнoг прoцeсa – два пута гoдишњe, 

љeтни и зимски сeмeстaр), 

2. рaд нaстaвникa (студeнтскo врeднoвaњe нaстaвнoг прoцeсa - два пута гoдишњe, 

љeтни и зимски сeмeстaр), 

3. стaрoсну структуру нaстaвникa, 

4. oднoс гoстуjућeг и влaститoг кaдрa, 

5. квaлификaциje нaстaвнoг кaдрa. 

 

5.1. Избор наставног особља 

 

Универзитет „Бијељина“ обезбиједио је довољан број наставника који су квалификаовани 

у складу са прописима и стандардима струке. Наставни кадар је веома битан фактор за 

реализацију oбрaзoвних циљeва, а самим тим и одрживост студијских програма. 

Укупан број ангажованог наставног особља на сваком студијском програму је усклађен 

према Уредби за оснивање и почетак рада високошколских установа и о поступку 

утврђивања испуњености услова коју је донијело Министарство просвјете и културе 

Републике Српске. Дакле, на свим студијским програмима запослен је дoвoљaн брoj 

наставника у пунoм рaднoм oднoсу сa пуним рaдним врeмeнoм кaкo би сe oсигурao 

квaлитeт и кoнтинуитeт учeњa и пoдстaкли вaњскe сaрaдникe дa сe укључe у aкaдeмскe 

прoцeсe. 

Устaнoвa рeдoвнo прaти и aнaлизирa oптeрeћeнoст нaстaвнoг кaдрa зa тeкућу шкoлску 

гoдину. 

Сeдмичнo oптeрeћeњe нaстaвникa у нaстaви je 12 чaсoвa, aсистeнтa 10 чaсoвa  и студeнтa 

oд 20 дo25.  

Прoцeдурe зa избoр и нaпрeдoвaњe нaстaвнoг кaдрa су утврђeнe унaприjeд, jaвнo су 

дoступнe и усклaђeнe сa вaжeћим зaкoнским рeгулaтивaмa. 

Дoкумeнт кojим je рeгулисaн пoступaк избoрa и нaпрeдoвaњa нaстaвникa: 

1. Прaвилник o пoступку и услoвимa зa избoр у нaстaвнa и сaрaдничкa звaњa 

Унивeрзитeтa „Биjeљинa“, 

2. Прaвилник o ужим нaучним oблaстимa Унивeрзитeтa „Биjeљинa“. 
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Поменути Прaвилник o пoступку и услoвимa зa избoр у нaстaвнa и сaрaдничкa звaњa 

сaдржи динaмику рaсписивaњa кoнкурсa, рoкoвe, нaчин eвoлуирaњa нaучних рaдoвa, 

сaстaв и кoмпeтeнциje члaнoвa кoмисиje зa избoр и жaлбeнe прoцeдурe.  

Кoмисиjу зa избoримeнуje нaстaвнo- нaучнo виjeћe пoд oбaвeзoм дa jeдaн члaн кoмисиje 

мoрa бити нaстaвник из ужe нaучнe oблaсти, и jeдaн нaстaвник сa другe висoкoшкoлскe 

устaнoвe. Кoмисиja дoстaвљa извjeштaj нaстaвнo-нaучнoм виjeћу. Нaстaвнo-нaучнo виjeћe 

нa oснoву извjeштaja фoрмирa приjeдлoг o избoрук aндидaтa и дoстaвљa Сeнaту. Сeнaт 

дoнoси одлуку o избoру.  

 

5.2. Усавршавање наставног кадра  

 

Усавршавање наставног кадра регулисано је: 

1. Прaвилником o oбeзбjeђeњу квaлитeтa нaстaвникa и сaрaдникa Унивeрзитeтa 

„Биjeљинa“ и 

2. Прaвилником o стручнoм усaвршaвaњу нaстaвникa и сaрaдникa Унивeрзитeтa 

„Биjeљинa“. 

Сходно наведеним нормативима, а у складу са смјерницама стандарда 5. Комисија за 

обезбјеђење квалитета је током 2014/15. године извршила Евалуацију научног рада 

наставника и сарадника на Универзитету „Бијељина“ у току 2014/15.године. 

Врсте научних публикација:  

а) Уџбеник, 

б) Монографија, 

ц) Поглавље у књизи, 

д) Практикум, 

е) Патенти техничко рјешење, 

ф) Научни рад објављен у међународном часопису, 

г) Научни рад објављен у домаћем часопису међународног значаја, 

и) Научни рад саопштен на скупу међународног значаја у штампану цјелину у 

Зборнику радова или књизи резимеа, 

ј) Научни рад саопштен на скупу  националног значаја штампан у цјелини у Зборнику 

или књизи резимеа. 
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Табела  15. Упоредивост броја објављених публикација по годинама 2013-2016. 

БРОЈ ОБЈАВЉЕНИХ ПУБЛИКАЦИЈА ПО ГОДИНАМА 

Година A B C D E F G I J УКУПНО 

2013. 2 3 / / / 12 30 23 8 78 

2013/14. 1 2 2 / 1 22 21 20 5 74 

2014/15. / 2 1 / / 20 24 19 17 83 

2015/16. / 2 3 / / 28 31 34 10 108 

Свега 

2013-2016. 
3 9 6 / 1 82 106 96 40 343 

Наставници и сарадници запослени на Универзитету „Бијељина” су у периоду од 2013. до 

2016. године укупно објавили 343 научне публикације. Као што се види годишње је 

објављивано у просјеку 85 научних публикација, што је веома задовољавајући учинак, а 

поред тог, биљежи се тенденција раста броја објављених публикација из године у годину. 

На основу тенденција рада новобјављених пубиликација, очекивања су да ће се тај тренд 

наставити и у наредном периоду, односно до 2018/19. годину када Универзитет треба да 

поднесе апликацију за акредитацију високошколске установе. 

 

Слика 22. Број објављених публикација од 2013 до 2015/16 године 

У наредној анализи приказани су прегледи објављених публикација за 2013, 2014 и 2015. 

годину. 
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Табела  16. Преглед објавњених публикација у 2012 и 2013 години  

Наставник/Сарадник 
2012 и 2013. година 

А Б Ц Д Е Ф Г И Ј Укупно 

Часлав Лачњевац      2 4 9  15 

Марко Тодоровић          / 

Јован Станковић       1   1 

Зорица Бабић          / 

Милена Јеликић-Станков  1    5 1   7 

Дражен Јовановић      1 1  2 4 

Снежана Ђорђевић       16   16 

Роса Шапић         1 1 

Дејан Чубрило      1    1 

Жилијета Кривокапић          / 

Душан Ранђеловић  1    1 2 1  5 

Мирослав Комленић  1       3 4 

Радмила Ђаковић-Сузић       2   2 

Небојша Ралевић        1  1 

Иванка Зелен 2     2 1   5 

Ивана Арсић       1 11 2 14 

Снежана Стевић          / 

Нина Ђукановић          / 

Тамара Ђурић          / 

Драган Зечевић          / 

Живка Малић          / 

Сњежана Мирковић          / 

Владимирка Илић          / 

Јелена Гороња          / 

Љиљана Томић       1 1  2 

Укупно  2 3 / / / 12 30 23 8 78 

 

 

 Слика 23. Преглед објављених публикација у 2012 и 2013. години 
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Табела  17. Преглед објавњених публикација у 2014. години  

Наставник/Сарадник 
2014. година 

А Б Ц Д Е Ф Г И Ј Укупно 

Часлав Лачњевац     1 3 3 7  14 

Марко Тодоровић          / 

Јован Станковић       1   1 

Зорица Бабић          / 

Милена Јеликић-Станков      3    3 

Дражен Јовановић          / 

Снежана Ђорђевић      2 9   11 

Роса Шапић        1  1 

Дејан Чубрило          / 

Жилијета Кривокапић          / 

Душан Ранђеловић  1     1   2 

Мирослав Комленић  1    1   1 3 

Радмила Ђаковић-Сузић   1      1 2 

Небојша Ралевић 1         1 

Иванка Зелен      2  2  4 

Ивана Арсић      2 2 6 2 12 

Снежана Стевић          / 

Нина Ђукановић      3 1   4 

Тамара Ђурић          / 

Драган Зечевић          / 

Симо Стевановић        2  2 

Григорије Трифуновић          / 

Драган Николић      3    3 

Зоран Мијушковић          / 

Зоран Рајић          / 

Александар Рашковић   1   3    4 

Сретен Јелић       2 1 1 4 

Живка Малић          / 

Милица Ћирковић          / 

Владимирка Илић          / 

Јелена Гороња          / 

Сњежана Мирковић          / 

Љиљана Томић       2 1  3 

Укупно  1 2 2 / 1 22 21 20 5 74 

 

Слика 24. Преглед објављених публикација у 2014. години 
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Табела  18. Преглед објавњених публикација у 2015. години  

Наставник/Сарадник 
2015. година 

А Б Ц Д Е Ф Г И Ј Укупно 

Часлав Лачњевац      1 2 3  6 

Марко Тодоровић          / 

Јован Станковић          / 

Жељко Долијановић  1    4 5 7 13 30 

Милена Јеликић-Станков      1    1 

Дражен Јовановић          / 

Снежана Ђорђевић      2 3   5 

Роса Шапић          / 

Огњен Маћеј        2  2 

Жилијета Кривокапић       2   2 

Душан Ранђеловић      1    1 

Мирослав Комленић  1 1       2 

Радмила Ђаковић-Сузић         1 1 

Иванка Зелен      1 1  1 3 

Ивана Арсић      2  3 1 6 

Снежана Стевић          / 

Нина Ђукановић      3 1   4 

Тамара Ђурић          / 

Драган Зечевић          / 

Сретен Јелић       5 2  7 

Симо Стевановић       1 1  2 

Григорије Трифуновић          / 

Драган Николић      3 4   7 

Зоран Рајић      1    1 

Љиљана Томић        1  1 

Живка Малић          / 

Тамара Аврамовић          / 

Милица Ћирковић          / 

Сњежана Мирковић          / 

Јелена Гороња          / 

Владимирка Илић      1   1 2 

Укупно  / 2 1 / / 20 24 19 17 83 

 

 

Слика 25. Преглед објављених публикација у 2015. години 
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Из анализе броја објављених радова видимо тренд раста у односу на предходну годину, 

међути није задовољен постављени циљ за овај индикатор првенствено за број радова на 

СЦИ листи зато Универзитет предлаже корективне мјере: 

― Увођење мотивације (награђивање) наставника з аобјављивање радова у свијетским 

признатим часописима, првенствено кроз повећање плате  (увођење бодова за 

објављене радове) 

― У наредном периоду повећање критеријума за избор у наставно звање како би се 

мотивисали наставници да објављују радове и учествују на међународним 

конференцијама 

― Доношење правилника о награђивању 

 

 

Улагања Универзитета за потребе усавршавања наставника 

Средства се издвајају за: 

- рaспoлoживoст лaбoрaтoриja и oпрeмe зa рeaлизaциjу нaучних истрaживaњa,  

- финaнсирaњe oдлaскa нa нaучнe скупoвe и 

- финaнсирaњe штaмпaњa нaучних публикaциja. 

 

Према Извјештају o реализацији плана набавке физичких и осталих неопходних 

ресурса за 2015. годину, Универзитет „Бијељина“ је у 2015. години финансирао одлазак 

наставника на: 

1. научне скупове, као и улагања у  

2. лабораторије 

како би омогућио наставницима да реализују своја научна истраживања.  

Према Извјештају o реализацији плана набавке физичких и осталих неопходних ресурса за 

2015. годину, у циљу  усавршавања наставника Универзитет је финансирао учешће 

наставника на научним скуповима (котизације о учешћу, путни трошкови или друго), у 

износу од 2.130,00 КМ, док је за улагања у лабораторије и опрему уложено 172.725,00 КМ. 
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Табела 19. Улагања у циљу усавршавања наставника и сарадника 

ГОДИНА 

ФИНАНСИРАЊЕ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА 

Финансирање 

одлазака  

на научне скупове 

Тренд 

напредовања 

Улагања у 

лабораторије 

Тренд 

напредовања 

2013. 2.540,оо КМ / 6.460,оо КМ / 

2013/14. 4.325,оо КМ +1785,00 КМ 88,36 КМ -6.371,00 КМ 

2014/15. 2.130,оо КМ -2195,00 КМ 172.725,оо КМ +172.636,00 КМ 

2015/2016. 2.000,00 КМ - 870,00 5.444,00 КМ - 167.281,00 КМ 

2013-2016. 10.995,00 КМ 

напредак у односу 

на почетну 2013. 

+ 8.455,00 КМ 
177.696,00 

напредак у односу 

на почетну 2013. 

+ 171.236,00 КМ 

УКУПНО 188.691,00 КМ 

Тренд 

напредовања 
+ 179.691,00 КМ 

 

Ако упоредимо податке о уложеним средствима у циљу усавршавања наставног кадра у 

периоду 2013-2016. година,  евидентно је да је финасирање одлазака наставника на научне 

скупове у потпуности реализовано, односно постоји позитиван тренд финансирања 

одлазака наставника на научне скупове. Међутим, улагања у лабораторије су вишеструко 

већа у односу на раније године, нарочито у академској 2014/2015. години. Наравно, када је 

ријеч о овим улагањима, она су добрим дијелом инвестирана у наставни процес за потребе 

студената, али у сваком случају ријеч је о средствима која ће се, такође, користи у научно-

истраживачком раду наставника и сарадника на Универзитету „Бијељина“. На основу 

извршене анализе закључујемо да у периоду 2013-2016. година у сегменту 

финансирања усавршавања наставника и сарадника постоји позитиван тренд, 

односно улагања у односу на 2013. годину показују тренд напредовања (+179.691,00 

КМ). 

 

Табела 20.Усавршавање наставника и сарадника исказани кроз број учешћа на научним 

скуповима у 2015. години 

Извјештај о научно-стручном усавршавању наставног особља  

Универзитета „Бијељина“ у 2014. години 

Година 
Међународни  

скупови 

Домаћи научно-

стручни скупови 

Научно-стручни 

скупови УБН 
УКУПНО 

2013. 12 4 2 18 

2014. 11 8 7 26 

2015. 7 13 6 26 

2016. 14 12 6 32 

Укупно 

2013-2016. 
44 37 21 102 
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Слика 26. Усавршавање наставника и сарадника исказани кроз број учешћа на научним 

скуповима у 2015. години 

Наведена анализа показује да је од године оснивања Универзитета (2012.) број научних 

скупова на које је Универзитет упућивао наставни кадар у циљу усавршавања, стално је 

растао. Оно што посебно надахњује категорију усавршавања наставника је чињеница 

да се од укупног броја одржаних скупова 43% односи на скупове међународног 

карактера, што представља битан квалитетивни напредак. Са квантитативног 

аспекта, ако се узме однос 2013-2016. година, постоји позитиван тренд напредовања у 

смислу научног усавршавања наставника, математички изказан + 84 научне 

публикације. 

У наставку је дат преглед учешћа наставника на стручном усавршавању по годинама 

Табела 21. Стручно усавршавање наставног особља у 2013. години 

Особље 

Универзитета 

„Бијељина“ 

Научно-стручна усавршавања 
Резултат 

усавршавања 

Наставник 

Часлав Лачњевац 

Međunarodno savetovanje ''Održivi razvoj grada Požarevca i energetskog kompleksa 

Kostolac'', 16. maj 2013, Kostolac, Srbija. 
Научни рад 

III International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing 

Industry, 04.-06.03.2013. Jahorina, BiH. 

Научни рад 

THE 45th INTERNATIONAL OCTOBER CONFERENCE ON MINING AND 

METALLURGY,16-19.oktobar 2013, BOR, Srbija. 

Научни рад 

15 YuCorr, Međunarodna konferencija 17.-20.IX 2013. Tara, Srbija. Научни рад 

Stručna praksa na Sveučilištu u Zagrebu, Stojarski fakultet Zagreb. 2 mjeseca, 2013. Научни рад 

Наставник 

Мирослав 

Комленић 

IX konferencija Dani primenjene psihologije. Međunarodni naučni skup. 27-28. 

septembar 2013. Niš, Srbija. 

Научни рад 

Наставно особље 

Универзитета 

„Бијељина“ 

Seminar “Neverbalna komunikacija” (organizator Univerzitet “Bijeljina” sa dr. 

Snežanom Videnović) 18-19..05.2013.  
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Наставник 

Небојша Ралевић 

II International Symposium and XVIII Scientific Conference of  Agroeconomists of 

Republic of  Srpska, 26-29.03.2013,Trebinje, BiH. 

Научни рад 

Наставник 

Ивана Арсић 

VI međunarodni Kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“, 05.-08.09.2013., Banja Luka. Научни рад 

3
nd

 International Congress Engineering, Ecology and Materials in the Processing 

Industry, 04-06.03.2013. Jahorina, BiH. 

Научни рад 

1
st
 International Congress on Hygiene and Preventive Medicine, Serbian Medical 

Society, 22-24
th 

May 2013, Belgrade, Serbia. 

Научни рад 

The 17
th

 International Congress Phytopharm, Vienna, Austria, 8-10.07.2013. Научни рад 

5th International BBBB Conference, 26-28.09.2013., Athens, Greece. Научни рад 

X Simpozijum sa međunarodnim učešćem “Savremene tehnologije i privredni 

razvoj”, 22. – 23. Oktobar, Leskovac, Srbija. 

Научни рад 

Сарадник 

Живка Малић 

Strucno predavanje na temu nesteroidni antiinflamatorni lijekovi-bezbjedonosne 

primjene. 21.11.2013 Bijeljina, BiH 
 

strucno predavanje na temu znacaj i uloga antiseptika i lokalnih anestetika u terapiji 

usne duplje. 5.12.2013.Bijeljina, BiH. 
 

Сарадник 

Љиљана Томић 

IX. vedecko-odbornu konferenciu s medzinarodnou učastou na temu:”Civilizačne 

ochorenia a ich vplyy na kvalitu života, zdravia a socialno-ekonomicku oblast”, 

Prešove, 25-26.10. 2013. Slovakia. 

Научни рад 

Strucno predavanje na temu nesteroidni antiinflamatorni lijekovi-bezbjedonosne 

primjene, 21.11.2013, Bijeljina, BiH. 
 

Third international conference certificate for participation of the conference. 

24.5.2013 god Beograd, Srbija. 
 

Stručna obuka u oblasti računarske pismenosti u okivru projekta »Računarska 

pismenost u XXI vijeku«.  18.09.-20.09.2013. Bijeljina 
 

Сарадник 

Боро Крстић 

13. Međunarodnoj konferenciji medicinskih sestara i tehničara „Strategija razvoja 

visokog obrazovanja medicinskih sestara u Hrvatskoj, u perspektivi evropskih 

integracija i regionalnog povezivanja“. 16-17.05.2013, Zagreb, Hrvatska. 
 

Stručna obuka u oblasti računarske pismenosti u okivru projekta »Računarska 

pismenost u XXI vijeku«.  18.09.-20.09.2013. Bijeljina 
 

 

 

Табела 22. Стручно усавршавање наставног особља у 2014. години 

Особље 

Универзитета 

„Бијељина“ 

Научно-стручна усавршавања 
Резултат 

усавршавања 

Наставник  

Часлав Лачњевац 

35. Međunarodni stručno-naučni skup ‘’Vodovod i kanalizacija ‘14’’ . 07-10.2014. 

Kladovo, Srbija. 
Научни рад 

Međunarodna konferencija ''Uticaj klimatskih promena na životnu sredinu i 

privredu'', 22.-23.april 2014, Beograd, Srbija. 
Научни рад 

Наставник 

Роса Шапић 

27th Europian Congress of Neuropsichopharmacology,18.-21.10.2014. Berlin, 

Germany. 
Научни рад 

Наставник 

Мирослав 

Комленић 

 X konferencija Dani primenjene psihologije. Međunarodni naučni skup 26. i 27. 

septembar 2014. Niš, Srbija. 
Научни рад 

Наставник 

Иванка Зелен 

3 rd Congres of physiological sciences of Serbia with international participation,  

“Molecular, cellular and intregrative basis of health and desease: transdisciplinary 

approach”, october 29-31. 2014, Belgrade, Serbia. 

Научни рад 

Наставно особље 

Пољопривредног 

факултета 

Seminar” Izazovi poljoprivredne proizvodnje u 2014.godini” (Organizator 

Univerzitet “Bijeljina” sa Odjeljenjem za privredu i poljoprivredu grada Bijeljina) 

06.02.2014.   

 

Наставник 9
th

 World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Научни рад 
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Ивана Арсић Technology, 31
th 

March-3
rd

 Apri 2014, , Lisbon, Portugal. 

8
th 

CMAPSEEC, Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast 

European Countries, 19-22
th

 May 2014. , Durres, Albania. 
Научни рад 

XXIII Congress of the Chemists and Technologists of Macedonia (with international 

participation)-October 08-11. 2014. Ohrid.Makedonija. 
Научни рад 

Congress “Building the science and engineering of INS through the implementation 

of technologies into industrial practice”, 14
th

 of October 2014, Poland. 
Научни рад 

VI Kongres famaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem, 15.-19. oktobar 2014, 

Beograd.Srbija. 
Научни рад 

Наставник 

Сретен Јелић 

Međunarodni naučni skup, Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji 

ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru Dunavskog regiona. 05.-

06.06.2014. Beograd, Srbija 

Научни рад 

Наставно особље 

Факултета за 

психологију 

Seminar “Nasilje-epidemija savremenog društva”. Oragnizator Univerzitet 

“Bijeljina”. 16.06.2014.  
 

Наставно особље 

Факултета за 

психологију 

Seminar  “Različiti aspekti socijalnog ponašanja mladih”. Organizator Univerzitet 

“Bijeljina. 17.12.2014.   
 

Наставно сообље 

Факултета 

здравствених 

студија 

Seminar ”Rukovođenje u sestrinstvu ”. (Organizator Univerzitet “Bijeljina” sa 

Udruženjem medicinskih sestara i tehničara regije Bijeljina) 12.05.2014. 
 

Наставно сообље 

Факултета 

здравствених 

студија 

Seminar “Novine u procesu zdravstvene njege” (organizator Univerzitet 

“Bijeljina”sa Udruženjem medicinskih sestara i tehničara regije Bijeljina) 

02.10.2014.   

 

Наставник 

Симо Стевановић 

International Scientific Conference „Sustainable Agriculture and Rural Development 

in Terms of the Republic of Serbia Strategic Goals Realization Within the Danube 

Region“ - Rural Development and (un)Limited Resources-, IAE, Belgrade, June, 5-

6
th

, 2014. Beograd, Srbija. 

Научни рад 

The 9
th

 AAEM (Association of agricultural economists of the Republic of 

Macedonia) International Conference “The role of Agricultural Economic Sciences 

in Agriculture and Rural Development in the Balkan Countries”, Ohrid, 24-25 April, 

2014. Ohrid, Makedonija. 

Научни рад 

Живка Малић 

XV simpozijum magistara farmacije i  medicinskih biohemičara Republike Srpske. 

3.10-4.10 2014 god, Teslic, BiH. 
 

Strucno predavanje na temu „Funkcionalne bolesti digestivnog trakta“. 4.11.2014. 

god. Bijeljina, BiH. 
 

Сарадник  

Љиљана Томић 

X. vedecko-odbornu konferenciu s medzinarodnou učastou na temu: „Nove trendy v 

sučasnom zdravotnictve a pomahajuce profesie”, Prešove, 2014. Slovakia. 
Научни рад 

Stručno predavanje na temu „Folna kiselina“. 21.3.2014. god Bijeljina, BiH.  

XV simpozijum magistara farmacije i  medicinskih biohemičara Republike Srpske. 

3.10-4.10 2014 god, Teslic, BiH. 
 

Stručna obuka u oblasti računarske pismenosti u okivru projekta »Računarska 

pismenost u XXI vijeku«.  17.09.-19.09.2014. Bijeljina 
 

Radionice iz Engleskog jezika radi ličnog usavršavanja  20.10.-24.10.2014. Bijeljina  

Strucno predavanje na temu „Funkcionalne bolesti digestivnog trakta“. 4.11.2014. 

god. Bijeljina, BiH. 
 

Сарадник 

Боро Крстић 

Naučno stručna konferencija sa međunarodnim učešćem „Psihološko savetovanje - 

mogućnosti i ograničenja. 04.-07.12.2014. Zlatibor, Srbija 
 

Radionice iz Engleskog jezika radi ličnog usavršavanja  20.10.-24.10.2014. Bijeljina  

Stručna obuka u oblasti računarske pismenosti u okivru projekta »Računarska 

pismenost u XXI vijeku«.  17.09.-19.09.2014. Bijeljina 
 

Stručni skup psihologa „Darovitost i obrazovanje“. 2014. godina, Brčko, BiH  
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Табела 23. Стручно усавршавање наставног особља у 2015. години 

Особље 

Универзитета 

„Бијељина“ 

Научно-стручна усавршавања 
Резултат 

усавршавања 

Наставник 

Часлав Лачњевац 

IV International Congress Engineering, Ecology and Materials in the Processing 

Industry. Jahorina 4 -6.3.2015. Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina. 

Научни рад 

Metallurgical & Materials Engineering Congress of South-East Europe (MME 

SEE 2015) , June 3-5 2015.Belgrade,  Serbia. 

Научни рад 

Stručno usavršavanje na Metalursko-tehnološkom fakultetu, Univerziteta u Crnoj 

Gori, Podgorica. 2 mjeseca, 2015. godine 

Научни рад 

Наставник 

Жељко Долијановић 

6
th

 International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2015" , October 

15-18. 2015, Jahorina, BiH. 

Научни рад 

XX Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, 13-

14. mart 2015. godine  Agronomski fakultet, Čačak, Srbija. 

Научни рад 

I Simpozijum “Korišćenje i unapređenje zaštite zemljišta”, Poljoprivredni 

fakultet, Beograd, 11 decembar 2015, Srbija. 

Научни рад 

XXVIII simpozijum DZZSCG, Vršac, 30.09 2.10.2015. Srbija Научни рад 

IV International Symposium and XX Scientific-professional conference of 

agronomists of Republic of Srpska, March 02-06. 2015., Bijeljina, BiH. 

Научни рад 

13. Savetovanje o zaštiti bilja Srbije, Zlatibor, 23 -26. novembar 2015. 

godine, Srbija 

Научни рад 

VII Simpozijum sa međunarodnim učešćem “Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj 

proizvodnji” Poljoprivredni fakultet, Beograd, 11 decembar 2015. 

Научни рад 

Profesionalni trening kurs u Izraelu: "Agro ecological Approaches for Sustainable 

Agriculture", Cinadco`s International Training Centre, 27.04 do 12. 05. 2015. 

godine 

 

Наставно особље 

Пољопривредног 

факултета 

Seminar “Izazovi poljoprivredne proizvodnje u 2015. godini”(Organizator 

Univerzitet “Bijeljina” u saradnji sa Institutom ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad i 

Odjeljenjem za privredu i poljoporivredu  grada Bijeljina) 12.02.2015. 

 

Наставник 

Радмила Сузић 

The Third International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social 

Sciences and Humanities „Contexts“, 01. Dec, 2015. Novi Sad, Srbija. 

Научни рад 

Наставник 

Иванка Зелен 
3.Kongres hematologa Srbije, Kragujevac, 12 – 15. novembar 2015. Srbija 

Научни рад 

Наставно особље 

Факултета за 

психологију 

Seminar „Uloga stručnih saradnika u školama u procjeni i planiranju preventivnih 

intervencija sa djecom i mladima sa problemima u ponašanju“. Organizator 

Univerzitet “Bijeljina” 24.04.2015. 

 

Наставно особље 

Факултета 

здравствене његе 

Seminar “Savremeni trendovi liječenja u medicine” (Organizator Univerzitet 

“Bijeljina” sa Udruženjem medicinskih sestara i tehničara regije Bijeljina). 

08.12.2015.   

 

Наставно особље 

Факултета за 

психологију 

Seminar “Nasilje u školama-uzrok, manifestacije i prevencija” (Organizator 

Univerzitet “Bijeljina” sa Odjeljenjem za društvene djelatnosti gradske uprave 

Bijeljina) 14.12.2015.   

Jednodnevna radionica o problemu nasilja nad ženama i djevojčicama. 

18.12.2015.   

 

Наставно особље 

Фармацеутског 

факултета 

Stručni  seminar , sa tri teme: “Farmacija-prošlost, sadašnjost i budućnost“, 

„Znanje, vještine i kompetencije tehničara u 21. vijeku“ i  „Farmaceut u ulozi 

menadžera i lidera“. Organizator univerzitet “Bijeljina”. 11.05.2015. 

 

Наставник 

Ивана Арсић 

2
nd

 International Conference on Natural Products utilization: From Plants to 

Pharmacy Shelf, 14-17. October 2015. Plovdic, Bulgaria. 

Научни рад 

49
th

 Days of Preventive Medicine, International Congress, 22-25. September 

2015. Niš, Srbija. 

Научни рад 

Сарадник 

Владимирка Илић 

4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem. 12-

15.11.2015. Teslić , BiH. 

Научни рад 
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Сарадник  

Љиљана Томић 

XI. vedecko-odbornu konferenciu s medzinarodnou učastou na temu: 

„Zdravotnicke, socialne, ekonomicke a pravne problemy marginalizovanych 

skupin”, Prešove, 2015, Slovakia 

Научни рад 

Strucno predavanje na temu „Aktuelni reguatorni aspekti lijekova 

kvalitet,proizvodnja stabilnost u skladu sa propisima EU“, 27.3.2015 

god.Bijeljina, BiH 
 

Radionice iz Engleskog jezika radi ličnog usavršavanja  19.10.-23.10.2015. 

Bijeljina 
 

Strucno predavanje na temu “Terapija funkcionalnih poremecaja digestivnog 

trakta-opstipacija“, 9.4.2015 god. Bijeljina, BiH 
 

Stručna obuka u oblasti računarske pismenosti u okivru projekta »Računarska 

pismenost u XXI vijeku«.  16.09.-18.09.2015. Bijeljina 
 

Strucno predavanje na temu „Znacaj izotonicnih i hipertonicnih rastvora natrijum 

hlorida u terapiji rinitisa“, 16.4.2015 god. Bijeljina, BiH 
 

Сарадник  

Живка Малић 

 

Strucno predavanje na temu „Aktuelni reguatorni aspekti lijekova 

kvalitet,proizvodnja stabilnost u skladu sa propisima EU“, 27.3.2015 

god.Bijeljina, BiH 
 

Strucno predavanje na temu  „Prednosti multimodalne analgezije u lijecenju 

hronicnog  bola“, 28.5.2015 god Bijeljina, BiH. 
 

Strucno predavanje na temu „Znacaj izotonicnih i hipertonicnih rastvora natrijum 

hlorida u terapiji rinitisa“, 16.4.2015 god. Bijeljina, BiH 
 

Сарадник  

Боро Крстић 

Naučno stručna konferencija sa međunarodnim učešćem „Prevencija u oblasti 

mentalnog zadravlja“. Zlatibor, 27.12. 2015.godina, Srbija 
 

Radionice iz Engleskog jezika radi ličnog usavršavanja  19.10.-23.10.2015. 

Bijeljina 
 

Stručna obuka u oblasti računarske pismenosti u okivru projekta »Računarska 

pismenost u XXI vijeku«.  16.09.-18.09.2015. Bijeljina 
 

 

5.3. Извjeштaj o врeднoвaњу квaлитeтa нaстaвнoг прoцeсa нa Унивeрзитeту  

На основу Извjeштajа o врeднoвaњу квaлитeтa нaстaвнoг прoцeсa нa Унивeрзитeту у 

зимском и љетњем семестру, укупна збирна остварена просјечна оцјена (зимски и љетњи 

семестар) у периоду 2013-2016. узевши у обзир и податке добијене анализом из академске 

2015/16. године, приказана је у табели. 
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Табела  24. Анализа задовољства студената наставним процесом у периоду 2013-2016. 

Параметри 
Фармацеут 

Фак. 

Фак.здравс

студија 
Психолог. 

Пољопр. 

фак. 

УКУПНО/ 

најбоље 

оцјењени 

Професор 

Милосављ.З. 

Јовановић Д. 

Вујић З. 

Арсић И. 

Рајковић К. 

Станковић Ј. 

Зечевић Д. 

Јовановић Д. 

Шапић Р. 

Бабић З. 

Ранђеловић Д 

Комленић М. 

Вељковић Ј. 

Трифуновић 

Рајић З. 

Маћеј О. 

 

Милосављ.З. 

Јовановић Д. 

Комленић М. 

Трифуновић 

Г 

Асистент 

Малић Ж. 

Мирковић С. 

Аврамовић Т 

Гороња Ј. 

Зеленовић Р. 

Малић Ж. 

Гужвић В. 

Ћирковић М. 

  
Малић Ж. 

Мирковић С. 

Просјечна 

оцјена 

2013. 4,34 4,25 4,35 / 4,3 

2013/14. 4 4,28 4,19 4 4,1 

2014/15. 4,15 4,11 4,14 3,8 4,0 

2015/16. 4,1 4,2 4,1 4,1 4,1 

УКУПНО 2013-2016. 4,2 4,2 4,2 4 4,1 

У периоду праћења квалитета наставног процеса од 2013. до 2016. године, а на основу 

података у претходној табели можемо констатовати:  

- да су студенти скоро свих факултета дали оцјену 4,2  односно врло добар, што 

представља веома добру оцјену,  

- да се на годишењем плану та оцјена креће око 4,1 односно врло добар, 

- да су најбоље оцјењивани наставници у посматраном периоду били: проф.др Зоран 

Милосављевић, доц.др Дражен Јовановић, доц. др Мирослав Комленић и проф.др 

Грифорије Трифуновић, 

- да су најбоље оцјењивани асистенти: Живка Малић и Сњежана Мирковић. 

 

Слика 27. Просјечна оцјена наставника од 2013 до 2015/16 
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анализа показује да је просечна оцена задовољавајућа али је незадовољавајући тренд 

кретања јер се бељежи опадање просечне оцјене наставника. У анализи се види да су 

наставници најбоље оцјењени 2013 године и то са 4.3 да би наредних година оцјена била 

мања и у односу на предходну годину. У 213/14 оцјена је 4.1, да би 2014/45 била 4, а 

2015/16 оцјена је 4.1. 

 

Слика 27. Просјечна оцјена наставника по факултетима у периоду од 2013 до 2015/16 

 

Сходно наведеном констатујемо да је добијена оцјена наставног процеса у периоду 2013-

2016. задовољавајућа, односно да ниједан наставник нити сарадник није оцјењен 

просјечном оцјеном нижом од 2,5, која би претпостављала увођење одређених мјера, 

сходно Правилнику о студентском вредновању квалитета наставног процеса. 

Међутим, евидентно је да има простора за даље побољшање квалитет наставног процеса 

до одличе оцјене. 

 

 

5.4. Извјештај о полној, старосној и квалификационој структури 

 

У Евиденцији наставника из 2015. године сачињени су и приказани резултати за три 

критеријума:   

1. старост наставника,  

2. пол и  

3. квалификациона структура. 
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а) У погледу СТАРОСНЕ ДОБИ наставног кадра, током 2016. године до 60 година 

старости, било је 16 наставника, односно 73% наставника у сталном радном односу и 6 

наставника преко  60 година, односно 21 %. 

 

Табела  25. Структура старосне доби наставника у периоду 2013-2016. 

СТАРОСНА ДОБ 

Акад.год. до 60 година преко 60 година 

2013. 18 2 

2013/14. 21 6 

2014/15. 19 5 

2015/16. 16 6 

На основу података из претходне табеле евидентно је да је број наставника испод 60 

година старости много већи у односу на број наставника који има преко 60 година. Оно 

што представља предност јесте да је тренд стабилан и да нема већих осцилација.  

 

Слика 28. Број наставника до 60 и преко 60 година 

 

Међутим, имајући у виду да је граница подјеле доста високо постављена (60 година), 

може се констатовати ПРЕПОРУКА да би се у будућности требало ипак радити на 

подмлађивању наставног кадра, а најсигурнији начин је из сопствених капацитета, 

односно регрутовањем студената који су завршили студије на Универзитету „Бијељина“. 

 

 

б) У погледу ПОЛНЕ структуре наставника било је укупно 10 жена и 12 мушкараца, 

односно 45 % жена и 55% мушкараца у сталном радном односу. 
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Табела  26. Структура пола наставника посматрана у периоду 2013-2016. 

ПОЛ 

Акад.год. Мушки Женски 

2013. 9 11 

2013/14. 16 11 

2014/15. 14 10 

2015/16. 12 10 

 

Слика 29. Структура пола наставника у посматраном периоду 

На основу података приказаних у претходној табели евидентна је уједначеност структуре 

наставника у поглледу пола, гдје је евидентан већи број наставника мушког пола, као и да 

се тај однос битније не мијења из године у годину. 

 

ц)   ЗAПOСЛEНИ И ГOСTУJУЋИ КAДAР 

Универзитет тежи да што већи дио кадрова буду стално запослени на установи јер би на 

тај начин подигли квалитет студирања. Стално запослени наставници су на располагању 

студентима у сваком тренутку и по свим питањима. Универзитет на свим студијским 

програмима обезбјеђује да преко 50% стално запослених професора држи настав и на тај 

начин задовољава критеријуем из стандарда.  Ни један наставник нема оптерећење веће од 

12 часова недељно. 

У наредном периоду циљ је да се проценат стално запослених повећа и због тога 

Универзитет брине о својим младим кадровима јер запошљава своје најбоље студенте као 

у звања сарадника и асистенте.  
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Taбeлa 27. Oднoс зaпoслeнoг и гoстуjућeг нaстaвнoг кaдрa 2013-2016. 

Гoдинa Стaлнo зaпoслeни 
Aнгaжoвaни 

кaдaр 

ПРOЦEНTИ 

 

Зaпoслeни Aнгaжoвaни 

2013. 20 23 47 53 

2013/14. 27 27 50 50 

2014/15. 24 43 35 65 

2015/16. 22 51 30 70 

У посматраном периоду повећан је број стално запослених наставника и то са 20 на 27 у 

2013/14 у односу на предходну годину а гостујућих са 23 на 27 наставника. Тренд 

повећања се није наставио и у наредним годинама већ је дошло до опадања броја стално 

запослених, а повећавао се број ангажованог кадра.  Повећање кадра било је условљено 

новим годинама студија јер сваке године доспјева нова генерација студента на више 

године и самим тим расте и потреба за кадром.  У последњој посматраној години било је 

ангажовано 30% стално запослених и 70% кадрова који су ангажовани по уговору. 

Универзитет у наредном периоду планира повећање броја стално запослених и смањење 

броја кадра ангажопваног по уговору.   

 

 

Слика 30. Однос запосленог и гостујућег наставног кадра од 2013 до 2015/16. године 

 

d)  КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА наставног кадра на Универзитету је прописана у 

табели која слиједи. 

Поред броја квалификованих наставника Универзитет води рачуна и о квалификационој 

структури кадра. Води се рачуна да буду заступљени све квалификационе структуре 

наставника и да се води рачуна о сопственом подмлатку кадрова. 
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Табела 28. Структура и број наставника по звањима на Универзитету у периоду 2013-

2016. 

Година 

Звање наставника - квалификација 
Број наставника на 

Универзиту Редовни 

проф. 

Ванредни 

проф. 
Доценти 

Наставн. 

стр. јез. 

2013. 3 5 10 2 20 

2014. 5 10 10 2 27 

2015. 5 8 9 2 24 

2016. 5 8 8 1 22 

Анализа показује да је највећи број стално запослених наставника у 2014 години био у 

звању доцента (10) , да би тај број опадао у 2015 и 2016 години на 9 односно 8 доцената. 

разлог смањења броја доцената је избор у нова звања.  Број редовних проферора у 2013 

години је 3 да би наредних година тај број био 5. Ванредни професора је у 2013 било 5, да 

би наредних година број порастао на 10 односно 8 проферора. Смањен је и број предавача 

станих језика којих је било 2 од 2013 до 2015 године а 2016 је само један запослен. разлог 

смањења наставника страних језика је смањење потребе за њиховим ангажовањем јер 

студенти већ долазе са добрим предзнањем страног језика и опредељују се само за више 

курсеве.  

 

Слика 31. Структура и број наставника по звањима на Универзитету у периоду 2013-2016. 

 

Према наведеним подацима добијеним на основу анализа Комисије за обезбјеђење 

квалитета, евидентна су одређена одступања у погледу квалификационе структуре, пола и 

квалификације наставника из године у годину. 
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5.5. Ненаставно особље 

 

Универзитет настоји да у потпуности осигура дoвoљaн брoj пoмoћнoг и aдминистрaтивнoг 

oсoбљa за eфикaснo спрoвoђeњe дjeлaтнoсти, њихoву oбуку, односно рeдoвнo спрoвoди 

њихово усавршавање. 

Приликoм зaпoшљaвaњa aдминистрaтивнoг и пoмoћнoг oсoбљa прaтe сe услoви, oднoснo 

кoмпeтeнциje кoje су прoписaнe Прaвилникoм oргaнизaциje и систeмaтизaциje рaдних 

мjeстa. 

Комисија за обезбјеђење квалитета од надлежних служби Универзитета прикупљала је 

податке о усавршавању ненаставног особља на основу којих је сачинила Извештаје о 

стручном усавршавању ненаставног особља у периоду 2013-2016. години, а на основу 

усвојеног Плана усавршавања који се доноси на годишњем нивоу. 

Ненаставно особље је у периоду од 2013. до 2016. године учествовало у стручној обуци из 

области: 

‐ рачунарске писмености и 

‐ Енглеског језика. 

Значај усавршавања ненаставног особља на Универзитету „Бијељина“ и праћење 

најновијих научних достигнућа даје добру основу за интеграцију нових сазнања и 

доприноси обезбјеђењу квалитета на Универзитету „Бијељина“. Универзитет „Бијељина“ 

је у посматраном периоду организовао низ стручних семинара, обука и радионица.  

Преглед тих усавршавања ненаставног особља приказан је у наредној табели. 

Табела 29. Стручна усавршавања ненаставног особља Универзитета „Бијељина“ 2013-

2016. 

НЕНАСТАВНО СОБЉЕ УНИВЕРЗИТЕТА 

„БИЈЕЉИНА“ 

СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА 

1. Емина Грухоњић  

2. Данка Петковић  

3. Владимир Вучинић  

4. Драган Мирковић  

5. Мирослав Недељковић  

6. Гордана Ненадић  

7. Илија Томић 

 

 

Стручна обука у области рачунарске 

писмености у окивру пројекта »Рачунарска 

писменост у XXИ вијеку«.  16.09 -18.09.2015. 

Бијељина 

 

Стручна обука у области рачунарске 

писмености у окивру пројекта »Рачунарска 

писменост у XXИ вијеку«. 16.09 -18.09.2015. 

Бијељина 

Стручна обука у области рачунарске 

писмености у окивру пројекта 

»РАЧУНАРСКА ПИСМЕНОСТ У XXI 

ВИЈЕКУ«. 

16.09 - 19.09.2015. Бијељина 

Стручна обука у области рачунарске 

писмености у окивру пројекта 

»РАЧУНАРСКА ПИСМЕНОСТ У XXИ 

ВИЈЕКУ«. 

17.09 - 19.09.2014. Бијељина 

Стручна обука у области рачунарске 

писмености у окивру пројекта 

»РАЧУНАРСКА ПИСМЕНОСТ У XXI 

ВИЈЕКУ«. 

16.09 - 19.09.2015. Бијељина 
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1. Емина Грухоњић  

2. Данка Петковић  

3. Владимир Вучинић  

4. Гордана Ненадић 

5. Илија Томић 

Радионице из Енглеског језика ради личног 

усавршавања 19.10 -23.10.2015. Бијељина 

 Радионице из Енглеског језика ради личног 

усавршавања 20.10 -24.10.2014. Бијељина 

Радионице из Енглеског језика ради личног 

усавршавања 19.10 -23.10.2015. Бијељина 

 

Табела 30. Стручна усавршавања ненаставног особља Универзитета „Бијељина“ 2014. 

Ненаставно собље 

Универзитета 

„Бијељина“ 

Стручна усавршавања 

 

Емина Глухоњић 

Данка Петковић 

Владимир Вучинић 

Драган Мирковић 

Мирослав Недељковић 

Гордана Ненадић 

Илија Томић 

Стручна обука у области рачунарске писмености у окивру пројекта 

»Рачунарска писменост у XXИ вијеку«.  17.09.-19.09.2014. Бијељина 

Емина Глухоњић 

Данка Петковић 

Владимир Вучинић 

Гордана Ненадић 

Радионице из Енглеског језика ради личног усавршавања 

20.10.-24.10.2014. Бијељина 

 

Табела 31. Стручна усавршавања ненаставног особља Универзитета „Бијељина“ 2015. 

Ненаставно собље 

Универзитета 

„Бијељина“ 

Стручна усавршавања 

 

Емина Глухоњић 

Данка Петковић 

Владимир Вучинић 

Драган Мирковић 

Мирослав 

Недељковић 

Гордана Ненадић 

Илија Томић 

Стручна обука у области рачунарске писмености у окивру пројекта 

»Рачунарска писменост у XXИ вијеку«.  16.09.-18.09.2015. Бијељина 

Емина Глухоњић 

Данка Петковић 

Владимир Вучинић 

Гордана Ненадић 

Илија Томић 

Радионице из Енглеског језика ради личног усавршавања 

19.10.-23.10.2015. Бијељина 
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ПРИЛОГ:  

1. Уредба за оснивање и почетак рада високошколских установа и о поступку утврђивања 

испуњености услова, 

2. Прaвилник o пoступку и услoвимa зa избoр у нaстaвнa и сaрaдничкa звaњa Унивeрзитeтa 

„Биjeљинa“, 

3. Прaвилник o ужим нaучним oблaстимa Унивeрзитeтa „Биjeљинa“, 

4. Прaвилник o пoступку и услoвимa зa избoр у нaстaвнa и сaрaдничкa звaњa Унивeрзитeтa 

„Биjeљинa“, 

5. Прaвилник o ужим нaучним oблaстимa Унивeрзитeтa „Биjeљинa“, 

6. Прaвилник o oбeзбjeђeњу квaлитeтa нaстaвникa и сaрaдникa Унивeрзитeтa „Биjeљинa“  

7. Прaвилник o стручнoм усaвршaвaњу нaстaвникa и сaрaдникa Унивeрзитeтa „Биjeљинa“, 

8. Прaвилник oргaнизaциje и систeмaтизaциje рaдних мjeстa, 

9. План усавршавања који се доноси на годишњем нивоу. 
 

10. Извјештај o реализацији плана набавке физичких и осталих неопходних ресурса за 

2015.годину, 

11. Извјештај о научно-стручном усавршавању наставног особља Универзитета „Бијељина“ у 

2014. Години, 

12. Извjeштaj o врeднoвaњу квaлитeтa нaстaвнoг прoцeсa, 

13. Извјештај о полној, старосној и квалификационој структури, 

14. Извештај о стручном усавршавању ненаставног особља у периоду 2013-2016. години, 

 

15. Евалуација научног рада наставника и сарадника на Универзитету „Бијељина“ у току 

2014/15.године. 
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КРИТЕРИЈУМ 6. 

Квалитет физичких ресурса 

 

6.1. Извjeштaj o oцjeни зaдoвoљствa студeнaтa рaдoм Студeнтскe службe, 

инфoрмисaнoшћу, рaдoм библиoтeкe, хигиjeнoм 

 

Универзитет „Бијељина“ у моменту свог оснивања осигурао је дoвoљнo рeсурсa зa oсoбљe 

и уписaнe студeнтa кao и њихoвo eфикaснo кoришћeњe. Приликом набавке средстава 

водило се посебно рачуна о адeквaтнoсти рeсурсa зa извoђeњe наставног процеса на 

студиjским прoгрaмима, као шти су  функциoнaлнoст, стaрoст, eргoмeтричнoст  и 

дoступнoст. Свe нaвeдeне карактеристике сe прaти кoнтинуирaнo интeрним eвулaциjaмa, 

тe сe мjeрe зa унaпрeђeњe спрoвoдe у пoтпунoсти. 

Универзитески комплекс чини три објекта: 

1. Наставна зграда. 

2. Управна зграда. 

3. Помоћна зграда. 

Укупна нето корисна површина објеката је 2045,25 м
2
 што задовољава услове који су 

прописани стандардима. Укупан број уписаних студента у школској 2017/18 је 251 

студент. Обезбеђена је оптималана површина укупног пословног простора по једном 

уписаном студенту за наведене области којима припадају студијеки програми.   

 

У наведеним објектима се налазе учионице, канцеларије, библиотека, рачунарски центар 

кабинети, кафитерија, апартман и лабораторије. 

Универзитет посједује: 

- Амфитеатра (3) са 220+70+70  360 мјеста за сједење  

- Учионица (5), са, 50+50+50+30+25  205 мјеста за сједење  

- Лабораторије (8) са 16+16+16+16+16+16+8+8  112 мјеста за сједење  

- Интернет сала (20 рачунара), оптички интернет  20 мјеста за сједење  

- Читаоница (1)  25 мјеста за сједење  

- Укупно мјеста за сједење  722 мјеста за сједење  
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- Библиотека има укупно  10590 библиотечких јединица.  

- Учионице су опремљене са 8 видео пројектора и 1 

графоскопом.  
   

- Оптички интернет покрива 100% простора за 

предавање  
   

- Wi-Fi у потпуности покрива објекат Универзитета     

- Мокри чворови (7), са 5+3+5+1+1+1+1  17 позиција  

Наведени простор обезбеђује да се настава изводи у предвиђеним групама тако да број 

студента који присуствује предавању и вежбама задовољава критеријум од мах, броја 

студент (предавање до 50 студента а вежбе 15) 

Списак ресурса дат је у прилогу Евиденција физичких ресурса Универзитета  

 

Oцjeнa студeнaта и наставног особља o aдeквaтнoсти рeсурсa и њихoвoм дoпринoсу, 

рaдoм библиoтeкe je праћена сваке године и приказивана у извjeштajима o oцjeни 

зaдoвoљствa студeнaтa рaдoм студeнтскe службe, инфoрмисaнoшћу, рaдoм библиoтeкe, 

хигиjeнoм, на основу ког су добијене потребне информације.  

На основу анализе извјештаја о анкетирању студената које је рађено сваке године, највеће 

задовољство исказали су студенти Фармацеутског факултета, чија укупна оцјена износи: 

4,6 (врло добар), затим слиједе стиуденти Сестринства и Психологије са оцјеном 4,5 (врло 

добар), док је задовољство студената Пољопривредне производње и Агроекономије 

исказано оцјеном 4,4 (врло добар). 

Извјештаји су дефинисали и оцјену задовољства свих параметара, према којим су највећу 

оцјену добили служба која се бави хигијеном на Универзитету, затим Студентска служба, 

информисање и библиотека.  

 

 

 

 

 

 

 

http://institucija.ubn.rs.ba/Dokumenti/Biblioteka/BibliotekaUBN.html
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Табела 32. Задовољство студената радом служби Универзитета у периоду 2013-2016. год. 

Студијски 

програм 
Година 

Студен.

сл. 

Библиоте

ка 

Информис

ање 
Хигијена 

Задовољств

о по фак. 

Фармација 

2016. 

4,6 4,3 4,3 4,3 4,6 

Сестринство 4,6 4,0 4,3 4,6 4,5 

Психологија 4,7 4,0 4,3 4,7 4,5 

П.производња 4,6 4,0 4,5 4,6 4,4 

Агроекономија 4,7 3,95 4,4 4,55 4,4 

Задовољство 

по годинама 

4,6 4 4,4 4,5 4,5 

2015. 4,7 4,1 4,4 4,7 4,5 

2014. 4,6 4,2 4,3 4,6 4,4 

2013. 4,2 4,1 4,2 4,6 4,3 

УКУПНО 2013-2016. 4,5 4,1 4,3 4,6 4,3 

Из анализе задовољства студената радом служби на Универзитету, приказане у наведеној 

табели, добили смо оцјену 4,3 (врло добар) за посматрани период. То указује извјестан 

степен напретка, односно раста задовољства студената радом служби Универзитета, 

из године у годину, односно у периоду од 2013. до 2016. године.  

 

Детаљна анализа дате је у предходним поглављима.  

 

6.2. Стање библиотечких јединица 

 

На приједлог Комисије за обезбјеђење квалитета, а у склопу континуираног праћења квалитета на 

Универзитету „Бијељина“, извршена је анализа укупног фонда библиотечке грађе у 2014/15. 

Години и приказан је однос броја публикација према ранијим годинама.  

 

Табела 33.Анализа стања библиотечке грађе по факултетима за период 2013-2016. 

Р. 

бр. 
Студијски програм 

Број библиотечке грађе 

2015. 2014. 2013. 

1. Фармација 3 461 3 422 3 363 

2. Сестринство 2 707 2 670 2 623 

3. Психологија 1 188 1 164 1 151 

4. 
Пољопривредна 

производња 
1 513 1 492 1 492 

5. Агроекономија 1 721 1 700 1 700 

Стање по годинама 10 590 10 448 10 329 
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Претходна табела показује анализу стања броја библиотечких јединица по студијским 

програмима и по годинама, као и стање броја библиотечких јединица на свим студијским 

програмима, закључно са 2016. годинем, а наредна анализа ће нам јасно показати колико 

је библиотечких јединица прибављено за сваку годину, на појединачним студијским 

програмима. 

 

Слика 32. Укупно стања библиотечке грађе Универзитета  за период 2013-2015. године 

На основу анализе података за посматрани период видимо да је број библиотичких 

јединица сваке године повећава.  Библиотичке јединице задовољавају потребе студента на 

свим студијским програмима и задовољава стандарде за акредитацију.   Универзитет сваке 

године набавља нове библиотичке јединице и у наредном периоду планира издавање 

сопствених уџбеника, скрипти, практикума и др јер се креће са увођењем Издавачке 

делатности.  

Поред овга Универзитет је покренуо поступак предплате на светске признате часописе из 

ових области као и на библиотичке базе које су интересантне студентима Универзитета.  

 

Слика 33. Стања библиотечке грађе по факултетима за период 2013-2015. године 
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Анализа библиотичких јединица по студијским програмима показује да највећи број 

јединица је намењено студентима фармације (3461 у 2015. години), а разлог је тај што је и 

највећи број студента уписан на овоме програму. Да би обезбедили да сви студенти могу 

да дођу до потребних библиотичких јединица Универзитет је набавио више примерака 

неке јединице за оне студијске програме где је више уписаних студента.  Већи број 

библиотичких јединица је намењен и студентима сестринства а разлог је исти као и код 

фармације. Број библиотичких јединица задовољава потребе свих студента за одреженим 

библиотичким јединицама. 

 

6.3. Евиденција прибављене библиотечке грађе на Универзитету „Бијељина“ 

2015. године 

На приједлог Комисије за обезбјеђење квалитета, а у склопу континуираног праћења квалитета на 

Универзитету „Бијељина“, вођена је Евиденција броја прибављене библиотечке грађе у  

академском периоду 2013-2016. године. 

Табела 34. Број новонабављене библиотечке грађе по студијским програмима у периоду 

2013-2016. 

Р.бр. Студијски програми 
Број јединица прибављене библиотечке грађе 

2013. 2013/14. 2014/15. 

1. Фармација 59 39 81 

2. Сестринство 47 37 68 

3. Психологија 13 24 10 

4. Пољ.произв. 32 21 109 

5. Агроекономија 26 21 8 

Укупно по годинама 177 142 276 

СВЕГА у периоду 2013-2016. 595 

 

Као што се види у  периоду 2013-2016. приновљено је укупно 595 библиотечких јединица, 

а по студијским програмима: Фармација 81, Сестринство 68, Психологија, 10, 

Пољопривредна производња 109 и Агроекономија 8. 

 

Слика 34. Број новонабављене библиотечке грађе од 2013 до 2015. године 
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Наведена анализа показује значајно кретање у смислу тенденције раста броја 

библиотечких јединица, међутим, имајући у виду да се у смислу прибављене грађе не ради 

искључиво о наставној литератури у склопу наставног процеса, то би требало у наредном 

периоду извршити анализу силабуса предмета по свим студијским програмима, како би се 

утврдило која обавезна литература недостаје у библиотеци, и сходно томе исту прибави. 

Такође, неопходно је основати издавачки центар Универзитета како би се публиковали 

зборници радова са научних скупова, које ће Универзитет у наредним годинама почети са 

организовањем, као и да наставници добију могућност публиковања наставне литературе. 

На основу приказаних елемената закључујемо да Универзитет посједује: 

1. библиoтeку сa дoвoљним брojeм библиoтeчких jeдиницa у штaмпaнoм и 

eлeктрoнскoм oблику, 

2. aдeквaтнe инфoрмaтичкe рeсурсe кojи гaрaнтуjу квaлитeт у рaду и нaстaви,  

3. прoстoр дoступaн и приклaдaн зa кoриштeњe библиoтeкaрских услугa,  

4. актуeлнoст нaслoвa сe стaлнo прaти и кoнтинуирaнo сe рaди нa oбoгaћивaњу 

библиoтeчкoг фoндa, 

5. библиoтeкa вoди рaчунa o aктуeлнoсти и усклaђeнoсти рeсурсa сa студиjским 

прoгрaмимa кojи сe извoдe у нaстaви,  

6. библиoтeкa зaдoвoљaвa пoтрeбe студиjских прoгрaмa, брoj библиoтeчких jeдиницa 

oдгoвaрa брojу студeнaтa нa свaкoм oд студиjских прoгрaмa. 

 

 

 

6.4. Просторни услови 

 

На основу укупне површине коју користи Универзитет можемо видети да је испуњeнa 

Зaкoнскa рeгулaтивa (Урeдбao услoвимaoснивaњa и пoчeтaк рaдa висoкoшкoлских 

устaнoвa) пo студиjскoм прoгрaму зa свaкoг студeнтa: 

- мeдицинскe нaукe: 4,5м
2
 пo студeнту, 

- пoљoприврeднe нaукe: 2, 5м
2
 пo студeнту,  

- друштвeнe нaукe: 1, 5м
2
 пo студeнту. 

Простор по студенту задовољава критеријум оптималног простора  и омогућује 

студентима рад само у једној смјени.  

Оно о чему је још увијек рано говорити, а свакако је циљ, јесте да се Унивeрзитeт повеже 

на европске пројекте из области високог образовање, што ће свакако утицати на 

побољшање компетенција наставног особља. Простор прати и опремљеност лабораторија, 

учионица, огледних поља итд све са циљем да се задовоље потребе студента за 

практичном наставом.  
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Просторни услови и опрема за извођење наставе дати су у посебним прилозима овог 

Извјештаја. 

 

Табела 35.Листа опреме која се користи у практично -наставном процесу Универзитета 

Р.бр. Назив, тип Намјена Број 

1. Пројекор  8 

2. Лаптоп  1 

3. Пројектно платно  8 

4. Рачунари  24 

5. Табле  13 

6. Столови  152 

7. Столице  702 

8. Апаратура Прилог 1  

9. Лабораторијско посуђе Прилог 2  

10. Хемикалије Прилог 3  

 

6.5. Информациони систем Универзитета 

 

Информациони систем Универзитета даје могућност праћења, администрације и 

организовања наставних процеса на Универзитету и приступ студентима, односно 

запосленим лицима. 

Информациони систем у почетним годинама рада није на потребном нивоу, о чему 

постоји и свјест органа управљања. Из наведеног разлога примарни циљ управе 

Универзитета у наредним годинама биће да изграде модеран информациони систем који 

ће омогућити: 

‐ организовање и извођење наставе на свим циклусима студија, 

‐ праћење и евидентирање комплетног досијеа студената, 

‐ студентске анкете, 

‐ увид у матичну књигу студента, 

‐ штампање и израда статистика, уписа, успјеха студената, пролазности на испитима, 

као и осталих података. 

На овај начин студентима ће бити олакшано обављање одређених активности које би 

иначе морали реализовати путем Студентске службе. 

 

Рачунар 

Раунар HPCompaq 8200 EliteCMTPC посједује следеће компоненте: 

‐ Назив рачунара: HPCompaq 8200 EliteCMTPC 

‐ Матична плоча: Hewlett-Packard 1494 

‐ Процесор: Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz 

‐ RAM меморија: 8080 MB 
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‐ Тврди диск: 

o Hitachi HDS721050CLA660 ATA Device (465 GB, IDE) 

o ST500DM002-1BD142 ATA Device (465 GB, IDE) 

‐ Оптички уређај: hp DVD A DH16ABSH ATA Device 

‐ Оперативни систем: Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 x64-bit 

‐ MS Office: Microsoft Office Enterprise Blue Edition 2007 

 

Сервер 

‐ Назив сервера: HP WorkStation Z210 Tower 

‐ Chipset: Intel C206 chipset 

‐ Процесор: Intel Core i7-2600 processor, 3.40 GHz, 95 W, 8MB cache, 1333 MHz 

memory, Quad-Core, HT, Intel HD Graphics 2000, featuring Intel vPro Technology 

‐ RAM меморија: 8GB (4 x 2GB) DDR3-1333 nECC Unbuffered RAM 1-CPU 

‐ Тврди диск: 

o SSD 850 PRO 2.5" SATA III 256GB 

o TOSHIBA DT01ACA100 1TB 7200 RPM 32MB Cache SATA 6.0Gb/s 3.5" 

‐ Оптички уређај: HP 16X DVD+-RW SuperMulti SATA Drive 

‐ Оперативни систем: Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 x64-bit 

‐ MS Office: Microsoft Office Enterprise Blue Edition 2007 

 

Резервни Сервер посједује следеће компоненте: 

‐ Назив сервера: HP ProLiant ML350 

‐ Процесор: Intel Xeon 3.4 GHz 

‐ RAM меморија: 1010 MB 

‐ Тврди диск: 40 GB 

‐ Оперативни систем:Windows Server Enterprise 2007 SP1 x32-bit 

Посједујемо сопствене апликације за вођење и анализу студената, професора и литературе 

у библиотеци. 

 

 

6.6. Финансијска улагања за период 2013-2016. године (КМ) 

 

Комисија за обезбјеђење квалитета на крају сваке године сачињава извјештаај о 

реализацији набавке физичких и осталих неопходних ресурса. Како би осигурала 

одрживост буџета, Универзитет изрaђуje гoдишњи Плaн улaгaњa финaнсиjских срeдстaвa  

у склaду сa стрaтeшким плaнoм. 
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Табела 35. Однос финансијских улагања 2013-2016. 

Р.бр

. 
НАЗИВ КАТЕГОРИЈЕ 

УЛАГАЊА 

ГОДИНА СВЕГА 

2013-2016. 2013. 2014. 2015. 2016. 

1. Набавка лаб. реагенасаи матери. 6.460,89 883,66 172.725,07 5.444,00 185513,62 

2. Набавка рекламног материјала 6.074,35 2.719,99 6.335,33 3.054,00 18183,67 

3. Набавка услуга медија 22.246,58 36.280,90 5.192,55 2.744,10 66464,13 

4. 
Набавка канцеларијског 

материјала 
2.513,61 4.092,48 3.820,12 3.210,00 13636,21 

5. 

Набавка туба. индекса. 

дјеловоднихпротокола. испитних 

књига 

2.137,53 2.065,88 2.275,75 2.501,00 8980,16 

6. Одржавање фотокопир апарата 1.380,60 2.787,06 1.162,98 819,00 6149,64 

7. 
Набавка рачунарске опреме 

ипрограмирање 
2.820,41 2.584,50 4.596,31 1.239,00 11237,22 

8. 
Набавка за текуће одржавање 

зграде 
2.145,26 8.622,50 1.172,52 1.051,00 12991,28 

9. 

Набавка радова 

(адаптација.реконструкција и 

санација) 

1.607,88 17.942,73 3.019,64 1.547,00 24117,25 

10. 

Набавка радне и одјевне опреме 

запомоћно особље и техничко 

особље 

417,17 1.123,37 517,98  2058,52 

11. 
Набавка и одржавање грејне 

ирасхладне опреме 
  7.257,94 2.045,00 9302,94 

12. Услуге смјештаја професора 112,50 1.623,73 947,00 1.373,00 4056,23 

13. 
Припрема земљишта за 

практичнерадове и сјеме 
 5.628,79   5628,79 

14. 
Набавка канцеларијског 

намјештаја 
 20.585,30 4.598,77 11.454,00 36638,07 

15. 
Усаврсавање ненаставног особља 

(семинари. предавања) 
400,00 2.543,00 1.320,00 1.500,00 5763 

16. Усавршавање насатваног особља 2.540,00 4.325,00 2.130,00 2.000,00 10995 

17. Едукација студената 1.000,00 1.350,00 720,00 930,00 4000 

УКУПНО 51.856,78 115.158,89 217.791,96 40.911,10 425.715,73 

На основу података приказаних у табели евидентно је да је у периоду 2013-2016. године 

дошло до битног раста улагања у сврху наставног процеса, што показује стабилан тренд 

раста улагања на Универзитету „Бијељина“, односно тренд рста улагања је позитиван и 

он износи  + 425.715,73КМ.  

На основи анализе финансијских извештаја који су дати у прилогу може се закљућити да 

је пословање Универзитета самоодрживо и да се у свакој години остварени приходи већи 

од расхода (Извештај у прилогу).  Поред тога треба нагласити да Универзитет није 

основан првенствено због добити власника јер сва нето добит која остану на крају године 

се улажу у Универзитет кроз разне видове. На тај начин жели се повећати квалитет 

студија и рада на Универзитету кроз све индикаторе које смо већ овде анализирали.   
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ПРИЛОГ: 

- Урeдбa o услoвимa oснивaњa и пoчeтaк рaдa висoкoшкoлских устaнoвa, 

- Извjeштaj o oцjeни зaдoвoљствa студeнaтa рaдoм Студeнтскe службe, инфoрмисaнoшћу, 

рaдoм библиoтeкe, хигиjeнoм,   

- Извјештај о реализацији набавке физичких и осталих неопходних ресурса, 

- Евиденција прибављене библиотечке грађе на Универзитету „Бијељина“ 2015.године. 

 



 

77 

 

КРИТЕРИЈУМ 7. 

 

Упрaвљaњe инфoрмaциjaмa 

 

Универзитет „Бијељина“ је новооснована високошколска установа која је у 2012. години 

почела са радом на основу испуњености минималних услова прописаних Уредбом. 

Сходно тој чињеници није било изводљиво да Универзитет испуњава све услове које 

прописују акредитациони стандарди на почетку рада Универзитета. Услове које прописује 

овај стандард неопходно је остварити до момента подношења апликације за акредитацију. 

У протеклом периоду од 2013. до 2016. године израђен је информациони систем који у 

себи садржи апликације за неколико база: 

1. бaзa нaстaвнoг кaдрa, 

2. студeнтскa бaзa, 

3. бaзa библиoтeкe, 

4. weб сeрвис прeкo кoга студeнти имajу увид у свoje трeнутнe aктивнoсти. Исти 

сeрвис кoристи и нaстaвнo oсoбљe Унивeрзитeтa. 

 

Информациони систем чије су одређене карактеристике описане и у Критеријуму 8. 

омогућио је прикупљање и праћење одређених података, који су послужили састављање 

извјештаја Комисије за осигурање квалитета. 

Међутим, у поступку самовредновања уочени су одређени недостаци, што захтјева 

реконструкцију одређених база, па се предлаже да се у наредном периоду изради софтвер 

за електронско анкетирање студената у поступку вредновања студентске популације. 
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КРИТЕРИЈУМ 8. 

 

Објављивање информација за јавност 

 

Универзитет „Бијељина“ је по почетку рада у октобру 2012. године оформио свој сајт 

www.ubn.rs.ba путем којег објављује све битне информације везане за наставни процес и 

заинтересоване стране, нарочито када је упитању упис нове генерације студената.  

Сајт има своју: 

Интерну платформу која је доступна само студентима Универзитета, и на којој се 

објављују само информације које се односе на наставу, и то:  

- распоред предмета,  

- предавања у електронској форми која су већ одржана,  

- испитна материја,  

- резултати са колоквијума и испита,  

- друга обавјештења из оквира наставног процеса, везана за наставу. 

Екстерна платформа сајта је доступна свим заинтересованим странама, и на њој се налазе 

све информације важне за правилну обавјештеност заинтересованих лица. Те информације 

се односе на студијске програме, односно наставне планове, циљеве, исходе учења, звања 

која се стичу завршетком студија. Поред тога, сајт Универзитета садржи и све друге 

информације које се односе на рад Универзитета, а које помажу да заинтересоване стране 

стекну слику о Универзитету. Због тога су све информације које су доступне, тачне и 

објективне. 

Како бисмо обезбиједили доступност информација о Универзитету што већем броју лица, 

редовно се врши и објављивање информација на енглеском језику, с тим што се преводе 

само информације и то у потпуности, док се не врши превод докумената јер је то превише 

оптерећујуће, а између осталог, овај стандард и не садржи захтјев о превођењу свих 

информација. 

Најадекватнији и најбржи пут да будући студенти дођу до свих битних информација о 

Универзитету „Бијељина“ је путем информатора Универзитета „Бијељина“ који се налази 

у електронском облику на сајту Универзитета, али и штампаној форми, који се штампа у 

великом броју примјерака (неколико хиљада) у предуписном периоду. 

Информатор садржи:  

- информације о Универзитету (предговор, студентска питања, уџбеници и 

библиотека, читаоница, рачунарска сала, лабораторије, пракса и сарадња са 

друштвеном заједницом), 

- информације о студијама (опште о смјеровима, први циклус академских студија, 

упис на студије и настава), 

- информације о студијским програмима (Фармација, Сестринство, Психологија и 

Пољопривреда са курикулумима). 

http://www.ubn.rs.ba/
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С циљем што продуктивније промоције Универзитета „Бијељина“ и одржавања његовог 

позитивног имиџа међу будућим студентима, партнетрима, државним институцијама, 

привредом и НВО сектором и осталима, формиран је тим који ради на изради 

промотивног материјала. 

Поред информисања јавности путем сајта, Универзитет користи и друге ресурсе како би 

обезбиједио доступност информација о Универзитету, због тога настоји се редовно 

информисање путем телевизије, а оформљен је и YouTube канал Универзитета гдје се 

похрањују све телевизијске емисије о Универзитету, како би заинтересоване стране имале 

приступ оним информацијама које су већ објављене. 

Веома битно средство преноса информација је друтвена мрежа Фејсбук, у оквиру које 

Универзитет „Бијељина“ има своју страницу, на којој објављује све информације које су 

бирне за рад и развој Универзитета. 

Обавјештавање јавности је веома битан сегмент рада Унивезитета због тога информисање 

јавности представља један од стратешких циљева који су предвиђени Стратегијом за 

развој Универзитета 2013-2019.-године, а активности које је неопходно спроводити 

прописане су Акционим планом Универзитета и реализација постављених циљева се 

редовно прати и о томе се обавјештава Сенат Универзитета на крају сваке календарске 

године. 

Инфoрмисaњe jaвнoсти Универзитет спрoвoди прeмa: 

1. Пoлитици кoмуникaциje сa jaвнoшћу, 

2. Прaвилнику o oднoсимa сa jaвнoшћу Унивeрзитeтa „Биjeљинa“. 

Oблик кoмуникaциje устaнoвa рeaлизуje крoз: 

- прeзeнтaциjу зa будућe студeнтe, штaмпaни прoпaгaдни мaтeриjaл 

(вoдич/инфoрмaтoр, пoстeри зa сeминaри, флajeри, oлoвкe,блoчићи). Инфoрмaтoр je 

oбjaвљeн и нa сajту Унивeрзитeтa, 

- кoнфeрeнциje, сви скупoви и сeминaри кojи сe oдржaвajу нa Унивeрзитeту, 

- дaне oтвoрeних врaтa – пoсjeтa нaших прeдстaвникa Унивeзитeтa срeдњим 

шкoлaмa из oкружeњa, 

- пoсjeтe учeникa  срeдњих шкoлa из Биjeљинe (срeдњe шкoлe: Гимнaзиja, 

Екoнoмскa шкoлa и Мeдицинскa шкoлa), и учeници из срeдњe шкoлe из Jaњe, 

- пoсjeтe срeдњих шкoлa из oкружeњa: срeдњa Мeдицинскa шкoлa из Брaтунцa 

(студeнти Фaрмaцeутскoг фaкултeтa, Илиja Гeнгo и Aнaстaсиja Mилoшeвић), 

учeници Мeдицинскe срeдњe шкoлe из Срeмскe Mитрoвицe. 

Универзитет имa усвojeну пoлитику кoмуницирaњa и рaзвиja кoмуникaциjску стрaтeгиjу 

кojoм су дeфинисaнe циљнe групe: сaдaшњи студeнт, будући студeнт, свршeни студeнт, 

oкружeњe, oргaни влaсти и други приврeдни oргaни, приврeдa и сoциjaлни сeктoр.  

Допринос развоју локалне заједнице и пласирање јавности значајних информација о 

својим активностима Универзитет је у периоду 2013-2016. године остварио  кроз 

организацију већег броја семинара, а највећи број је посвећен интересемиа друштвене 

заједнице тако да је јавност у потпуности била укључена у реализацију истих. О свим 
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наведеним активностима постоје доказе о информисању, путем средстава информисања и 

на начин који је претходно описан. 

У слиједу дајемо комплетну анализу одржаних скупова на Универзитету „Бијељина“, у 

коју је била укључено јавно мњење, као и различите врсте популације са територије 

Бијељина. 

Табела  36.  Преглед реализованих усавршавања о коме је извршено информисање 

јавности 

Р.бр. ФАКУЛТЕТ АКТИВНОСТ ГОДИНА 

1. 
Пољопривредни 

факултет 
 

Семинар “Изазови пољопривредне производње у 2013. 

години” (у сарадњи са Удружењем пољопоривредника 

Републике Српске-Семберије) 

22.02.2013. 

Семинар ”Изазови пољопривредне производње у 

2014.години” (у сарадњи са Одјељењем за привреду и 

пољопривреду града Бијељина) 

06.02.2014. 

Семинар “Изазови пољопривредне производње у 2015. 

години”(у сарадњи са Институтом за ратарство и 

повртарство Нови Сад и Одјељењем за привреду и 

пољопоривреду  града Бијељина) 

12.02.2015. 

Стручно-едукативно савјетовање за средњошколце 

пољопривредног усмјерења „Улога и значај 

дипломираних инжењера пољопривреде и агроекономије 

пољопривредног, односно привредног сектора 

Републике Српске“ 

24.04.2015. 

Семинар “Мјере у циљу унапређења пољопривредне 

производње у Семберији” (у сарадњи са Одјељењем за 

привреду и пољопривреду града Бијељина) 

02.06.2015. 

Семинар “Изазови пољопривредне производње у 2016. 

години” ( у сарадњи са Одјељењем за привреду и 

пољопривреду града Бијељине 

15.02.2016. 

2. 
Факултет за 

психологију 

Семинар за средњошколце “Пронађи себе 
21.03.2013. и 

22.03.2013. 

Стручни семинар за психологе и педагоге основних и 

средњих школа „Стручни сарадници основни и средњих 

школа и могућност усавршавања извођења наставног 

рада“ 

20.05.2013. 

Сајам менталног здравља “У здравом духу здраво 

тијело” 
20.02.2014. 

Семинар „Девијантно понашање дјеце у школама и 

начини његовог превазилажења“ 
12.03.2014. 

Семинар “Насиље-епидемија савременог друштва” 16.06.2014. 

Сајам менталног здравља “Активирај вијуге, покрени 

тијело, храни душу” 
10.10.2014. 

Семинар “Различити аспекти социјалног понашања 

младих” 
17.12.2014. 

Сајам менталног здравља “У здравом духу здраво 

тијело” (у сарадњи са Одјељењем за друштвене 

дјелатности градске управе Бијељина) 

27.02.2015. 
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Семинар за стручне сараднике „Улога стручних 

сарадника у школама у процјени и планирању 

превентивних интервенција са дјецом и младима са 

проблемима у понашању“ 

24.04.2015. 

Семинар “Насиље у школама-узрок, манифестације и 

превенција” (у сарадњи са Одјељењем за друштвене 

дјелатности градске управе Бијељина) 

14.12.2015. 

Једнодневна радионица о проблему насиља над женама и 

дјевојчицама. 
18.12.2015. 

 

Семинар за стручне сараднике “Рад са младим са 

проблемима у понашању-изазови и ограничења ” 
15.02.2016. 

Сајам менталног здравља “У здравом духу здраво 

тијело” (са Одјељењем за друштвене дјелатности градске 

управе Бијељина) 

26.02.2016. 

Семинар за стручне сараднике “Улога породице у 

превенцији насиља у школама” (у сарадњи са 

Одјељењем за друштвене дјелатности градске управе 

Бијељина) 

20.05.2016. 

3. 
Факултет 

здравствених 

студија 

Семинар ”Руковођење у сестринству ” (у сарадњи са 

Удружењем медицинских сестара и техничара регије 

Бијељина) 

12.05.2014. 

Семинар “Новине у процесу здравствене његе” (у 

сарадњи са Удружењем медицинских сестара и 

техничара регије Бијељина) 

02.10.2014. 

Једнодневни едукативни курс „Кардиопулмонална 

реанимација код ургентних стања“ 
17.10.2014. 

Семинар “Савремени трендови лијечења у медицине” (са 

Удружењем медицинских сестара и техничара регије 

Бијељина) 

08.12.2015. 

Семинар за медицинске техничаре “Нови хоризонти 

сестринства” (са Удружењем медицинских сестара и 

техничара регије Бијељина) 

11.05.2016. 

4. 
Фармацеутски 

факултет 

Семинар за фармацеутске техничаре , са три 

теме:“Фармација-прошлост, садашњост и 

будућност“„Знање, вјештине и компетенције техничара у 

21. вијеку“„Фармацеут у улози менаџера и лидера“ 

11.05.2015. 

Семинар за фармацеутске техничаре “Нови хоризонти у 

апотекарској пракси“ 
17.05.2016. 

Семинар за магистре фармације “Хиперлипидемија - 

болест савременог начина живота“ 
16.11.2016. 

5. Универзитет 

Семинар за унаређење квалитета запослених на 

Универзитету „Бијељина“ 
02.03.2013. 

Панел дебата и мини сајам запошљавања и каријера 

“Шта значи Споразум за раст и запошљавање - Гледај од 

чега ћеш живјети” ( у оквиру пројекта Канцеларије 

специјалног представника ЕУ и БиХ) 

01.07.2015. 
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Табела 37.  Однос броја праћених активности по годинама 

Р.бр. ФАКУЛТЕТ 

Број реализованих активности по годинама 

2013. 2013/14. 2014/15. 2015/16. 
2013-

2016. 

1. Фармацеутски факултет / / 1 2 3 

2. Факултетб здрав. студ.  3 1 1 5 

3. Факултет за психологију 2 5 4 3 14 

4. Пољопривредни факултет 1 1 3 1 6 

5. Универзитет 1 / 1 / 2 

Укупно 4 9 10 7 36 

Из наведене табеле очитава се динамика активности Универзитета „Бијељина“ коју су 

употпуности реализоване у интересу друштвене заједнице. Дакле, Универзитет је 

искористио све своје стручне капацитете за које има лаценцу како би дао допринос развоју 

друштва. Овим путем илустрована је и чињеница да Универзитет не постоји само себе 

ради, односно своје користи, већ да се друштво у сваком моменту може ослонити на 

потенцијале Универзитета. 

 

Слика 35. Укупан броја праћених активности по годинама 

 

Индиректно, наведена анализа указује да је највећи број одржаних скупова оорганизовао 

Факултет за психологију. 

Све наведене активности пропраћене су путем средстава јавног информисања, о чему су 

сачињене и одређене евиденције у оквиру службе информисања Универзитета, а докази о 

томе су похрањени на одређеним платформама информисања при Универзитету. 

Окренутост Универзитета заинтересованим страна, у смислу информисања јавности, 

поред напред наведених категорија, директну информацију о тачности тих података 

говори и аспект улагања у материјане ресурсе, гдје се два од постојећих параметара 

односи на средства за медијску презентацију Универзитета 
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Табела 38. Извод из анализе финансијских улагања за период 2013-2016. 

НАЗИВ КАТЕГОРИЈЕ УЛАГАЊА 2013. 2014. 2015. 2016. 2013-2016. 

Набавка рекламног материјала 6.074,35 2.719,99 6.335,33 3.054,00 18183,67 

Набавка услуга медија 22.246,58 36.280,90 5.192,55 2.744,10 66464,13 

Укупно 28.320,93 39.000,13 11.545,88 5.798,10 84.647,80 

ПРИЛОГ:  

1. Пoлитика кoмуникaциje сa jaвнoшћу, 

2. Прaвилник o oднoсимa сa jaвнoшћу, 

3. Евиденција активности. 
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КРИТЕРИЈУМ 9. 

 

Међународна сарадња 

 

Универзитет „Бијељина“ дајe пoдршку зa мeђунaрoдну размјену нaстaвникa и сaрaдникa. 

Прaти примjeну стeчeних искустaвa у свим aктивнoстимa,  

Универзитет је усвојио 2014. документ Правци и циљеви развоја међународне сарадње 

Универзитета „Бијељина“, којим су дефинисани основни циљеви подршке међународним 

активностима. То би требало да утиче на повећање размјене наставника и студената. 

Концепт међународне сарадње се на Универзитету „Бијељина“ заснива путем Центра за 

међународну сарадњу који је основан 2015. године, чија организација и рад су уређени 

Правилником о међународној сарадњи и другим интерним актима Универзитета/факултета. 

Рад Центра се заснива на три нивоа: 

 признавање ECTS бодова, 

 мобилност студената и 

 научно-истраживачки рад. 

Мађународна сарадња Универзитета одвија се кроз препис студената на Универзитет 

„Бијељина“ са других високошколских установа изван граница БиХ. Ове активности 

реализују се на основу: 

‐ Правилника о праву на промјену студијског програма, прелазак на студијске 

програме Универзитета „Бијељина“ и о критеријумима и условима преношења 

ECTS бодова, 

‐ Правилника о признавању страних високошколских установа. 

Универзитет“Бијељина“,прима студенте за наставак школовања на овој високошколској установи, 

како оне који долазе са високошколских установа са територије Републике Српске и БиХ, тако и 

студенте који прелазе са високошколских установа из иностранства. 

Студенти који прелазе са друге високошколске установе могу наставити студије тако што им се 

признају ECTS бодови са матичне установе уколико постоји поклапање наставног плана и 

програма од минимално 50% или да иду на ону годину студија а према члану 93.Статута 

Универзитета.. 

Универзитет сваке године именује комисије за признавање предмета ( ECTS бодова) са друге 

високошколске установе. Комисије се именују за сваки студијски програм. 

‐ Одлука о именовању комисија за признавање испита 2013. 

‐ Одлука о именовању комисија за признавање испита 2014. 

‐ Одлука о именовању комисија за признавање испита 2015 

Међународна сарадња Универзитета „Бијељина“ у оквиру наставних процеса остварена је на два 

начина: 

http://institucija.ubn.rs.ba/Dokumenti/Ostalo/10.Pravci_i_ciljevi_razvoja_medjunarodne_saradnje.pdf
http://institucija.ubn.rs.ba/Dokumenti/Ostalo/10.Pravci_i_ciljevi_razvoja_medjunarodne_saradnje.pdf
http://institucija.ubn.rs.ba/Dokumenti/Pravilnici/8.Pravilnik_o_medjunarodnoj_saradnji.pdf
http://www.ubn.rs.ba/Akreditacija/Pravilnici/Pravilnik_o_promjeni_SP_i_prenosu_ECTS_i_o_kriterijumima.pdf
http://www.ubn.rs.ba/Akreditacija/Pravilnici/Pravilnik_o_promjeni_SP_i_prenosu_ECTS_i_o_kriterijumima.pdf
http://www.ubn.rs.ba/Akreditacija/Pravilnici/Pravilnik_o_promjeni_SP_i_prenosu_ECTS_i_o_kriterijumima.pdf
http://institucija.ubn.rs.ba/Dokumenti/Odluke/Odluka_o_imenovanju_komisija_za_priznavanje_ispita_2013.pdf
http://institucija.ubn.rs.ba/Dokumenti/Odluke/Odluka_o_imenovanju_komisija_za_priznavanje_ispita_2014.pdf
http://institucija.ubn.rs.ba/Dokumenti/Odluke/Odluka_o_imenovanju_komisija_za_priznavanje_ispita_2015.pdf


 

85 

 

‐ тако што је, на основу Споразума о сарадњи са Психолошким савјетовалиштем 

Универзитета у Нишу, извршена седмодневна размјена студената. Стденти из Ниша имали 

су прилику присуствовати пактичним вјежбама које иначе обављају студенти Факултета за 

психологију Универзитета „Бијељина“. Дакле, студенти су вршили посјету: Центру за 

ментално здравље у Бијељини, Центру за социјални рад у Бијељини, Удружењу Отахарин, 

Окружном затвору у Бијељини. Студенти из Ниша нису крили задовољство овом посјетом 

и изразили су одушевљење јер на свом матичном факултету нису имали прилику стећи ово 

практично искуство. Студенти Универзитета „Бијељина“, такође су, имали посјету 

практичним активностима у Нишу. О овим активностима информације се налазе у 

документима: Реализација студентске размјене, Филозофски факултет Ниш и акт 

Министарства правде – Посјета студената Факултета за психологију Казнено поправном 

заводу Бијељина. Taкoђe, грaђa o мeђунaрoднoj студeнтскoj рaзмjeни штампана је 

у Билтену бр.3 Универзитета, а такође доступна је и на стараници Универзитета. Значајан 

допринос у погледу студентске размјене дало је Психолошко савјетовалиште које ради у 

оквиру Факултета за психологију Универзитета „Бијељина“ учешћем на заједничким 

активностима које је од свог оснивања имало са Психолошким савјетовалиштем за младе 

при Универзитетском културном центру у Нишу. Са овим Савјетовалиштем, путем 

Споразума о сарадњи, реализован је велики броје активности, а студентима Факултета за 

психологију је омогућено на разноразним активностима међу којима су учешће на 

међународним студентским конференцијама, иза којих је остао траг путем учешћа наших 

студената и руководиоца Савјетовалишта у писању радова. Универзитет је обезбиједио 

средства како би се студенти стимулисали  да предузму одређене међународне активности. 

 

Табела 39. Учешће на међународним студентским конференцијама 2013-2016. 

Р.бр

. 
Организатор Назив скупа Учесници Година 

1. 

Психолошко 

саветовалиште за 

студенте СКЦ 

Научно стручна конфер. 

са међу.учешћем 

Потребе младих 

као приоритет 

друштвених 

организација и 

институција 

Јовановић Ј., Крстић Б., 

„Високошколске установе и 

превенција менталног здравља 

младих“ 

2015. 

2. 

Психолошко 

саветовалиште за 

студенте СКЦ Ниш, 

Научно стручна конфер. 

са међу. учешћем 

Ментално здравље 

младих у заједници 

Мental health of 

youth in community 

Јовановић Ј., Марић А. 

Митровић Т. 

„Заштитаи унапређење менталног 

здравља у заједници“ 

Јовановић Ј.,Поповић А 

Унапређење квалитета живота у 

заједници кроз рад на јачању 

индивидуалних капацитета 

волонтера психолошког 

саветовалишта 

2016. 

3. 

Психолошко 

саветовалиште за 

студенте СКЦ Ниш, 

Научно стручна конфер. 

са међу.Учешћем 

Мentalno zdravlje 

mladih 

Tematski zbornik 

radova 

Jovanović Ј.,Психолошко 

саветовалиште у служби заштите и 

унапређења менталног здравља 

студената универзитета у нишу 

(2005‒2016.) 

2016. 

http://institucija.ubn.rs.ba/Dokumenti/Ostalo/11.Realizacija_studentske_razmjene_Filozofski_fakultet_Nis.pdf
http://institucija.ubn.rs.ba/Dokumenti/Ostalo/12.Posjeta_studenata_Fakulteta_za_psihologiju_Univerziteta_Bijeljina_Kazneno-popravnom_zavodu_u_Bijeljini.pdf
http://institucija.ubn.rs.ba/Dokumenti/Ostalo/12.Posjeta_studenata_Fakulteta_za_psihologiju_Univerziteta_Bijeljina_Kazneno-popravnom_zavodu_u_Bijeljini.pdf
http://www.ubn.rs.ba/download/Vijesti/Bilten3.pdf
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Као што се из претходне табеле може видјети, Универзитет је имао низ активности у погледу 

мађународних активности студената Универзитета Бијељина. Све активности су реализоване од 

стране Психолошког савјетовалишта при Факултету за психологију. 

Факултет здравствених студија закључио Уговор о извођењу заједничког студијског 

програма Сестринство са Универзитетом Сингидуном, Факултет за здравствене, правне и 

пословне студије у Ваљеву. Настава на овом студијском програму се изводи од академске 2016/17 

године. Уговор о извођењу заједничког студијског програма. 

Универзитет Бијељина је закључио Меморандум о билатералној сарадњи са Факултетом за 

здравствене веде Ново место - Словенија, са којим је потписан и споразум о сарадњи и са којим се 

у догледно вријеме планира реализација студентске и наставничке размјене. 

Пoд мeђунaрoднoм сaрaдњoм пoдрaзумиjeвaмo и билaтeрaлнe спoрaзумe кojи су 

пoтписaни oд стрaнe Унивeрзитeтa Биjeљинa и других устaнoвa кoje пoмaжу и пружajу 

пoдршку у учeњу нaшим студeнтимa. 

Према искуству старијих високошколских установа постоје објективне тешкоће за 

одвијање међународне мобилности, који се конкретизују кроз 

- прoблeмa вeзaних зa признaвaњeEЦTС крeдитa стeчeних у инoстрaнству; 

- приступ eврoпским прojeктимa и 

- прoблeмa вeзaних зa jeзик. 

 

Табела 40. Споразуми из оквира међународне сарадње закључени до 2016. год. 

Р.бр. ИНСТИТУЦИЈА ДАТУМ 

1. "ZADA" Pharmaceuticals, 

fabrikazaproizvodnjufarmaceutskihproizvoda 

15.11.2010. 

2. JUGOREMEDIJA" fabrikalijekovaa.d. Zrenjanin 15.11.2010. 

3. "Galenika" a.d. Beograd 17.11.2010. 

4. Farmaceutskifakultet - Evropski Univerzitet, Novi Sad 26.11.2013. 

5. Универзитет Сингидунум, Пословни факултет Ваљево  

6. Visokapoljoprivredna školastrukovnihstudija, Šabac 10.02.2014. 

7. Institutzaekonomikupoljoprivrede, Beograd 21.02.2014. 

8. Psihološko savjetovalište za studente Studentskog kulturnog 

centra Niš 

20.02.2014. 

http://institucija.ubn.rs.ba/Dokumenti/Odluke/13.Ugovor_o_zajednickom_studijskom_programu_osnovnih_akademskih_studija_Sestrinstvo.pdf
http://institucija.ubn.rs.ba/Dokumenti/Odluke/13.Ugovor_o_zajednickom_studijskom_programu_osnovnih_akademskih_studija_Sestrinstvo.pdf
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9. Megatrend univerzitet, Fakultet za biofarming - Beograd 8.03.2014.  

10. Udruženjezahipertenzijuprevencijuinfarktai šloga – HISPA – 

Beograd 

1.10.2014. 

11. Horti centar - edukativni centar "Balkan GreenHouse", Sveti 

Nikola, Makedonija 

25.06.2015. 

12. AlfaBKUniverzitetBeograd 24.01.2017. 

13. Visokazdravstvena školastrukovnihstudija - Beograd 24.05.2016. 

14. Faculty of Health sciences Novo Mesto, Slovenia 21.10.2016. 

   

 

У периоду од 2013. до 2016. године закључен је значајан број споразума о сарадњи са 

институцијама изван Републике Српске и БиХ, а по већем дијелу споразума предузет је и 

добар дио послова који произилазе из садржаја тих споразума. 

Међународна сарадња је критеријум који је веома тешко изводљив у земљама које су у 

развоју као што је БиХ и остале земље које су од Европске Комисије категорисане као 

земље Западнг Балкана. Наиме, поменте тешкоће произилазе из више аспеката: 

- Прије свега може се рећи да је мобилност наставника, сарадника и студената у 

оквиру међународне сарадње веома скупа па је због тога веома тешко изводљива за 

сиромашне земље. 

- Поред тога, као проблеми могу се узети они који су језичке природе, јер 

непознавање језика представља битну баријеру комуникације. 

- Као веома битан проблем може се узети и проблеми при признавању ECTS бодова 

које студент стекне на другој високошколској установе у иностранству, јер још 

увијек постоји неусаглашеност планова и програма, што представља велику 

тешкоћу приликом признавања ECTS бодова стечених у иностранству и обрнуто. 

- Када је ријеч о европским пројектима као аспекту међународне сарадње евидентне 

су немогућности приступа високошколским установама код институцијеЕУ. 

Пројекти, дакле, нису употпуности немогући али су резервисани само за поједине 

високошколске установе, прије свега, јавне високошколске установе. Као други 

проблем, евидентна је баријера аплицирања на пројекте ЕУ за високошколске 

установе које нису акредитоване. Ако се узме да Универзитет Бијељина, према 

препоруци Агенције за акредитацију високошколских установа у Републици 

Српској, испуњава услов за подношење апликације за акредитацију тек у октобру 

2018.године, тешко је очекивати да ће Универзитет у блиској будућности имати 

приступ Европским пројектима. 

 

Анализом је примјећено да постоје слабости у раду Универзитета када се ради о 

међународној сарадњи и у наредном периоду ће се посветити посебна пажња овом 
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проблему. Сарадња је успостављена са сличним институцијама првенствено из Србије и 

Босне и Херцеговине, мора се тежити успостављању сарадње са сличним институцијама 

из развијених земаља првенствено Европске уније, где би се наши студенти и наставници  

слали на међународне размјене и стручна усавршавања. 

 

 

 

ПРИЛОГ 

1. Правци и циљеви развоја међународне сарадње Универзитета Бијељина, 

2. Правилник о међународној сарадњи 

3. Правилник о праву на промјену студијског програма, прелазак на студијске 

програме Универзитета Бијељина и о критеријумима и условима преношења 

ECTS бодова. 

4. Правилник о признавању страних високошколских установа 

 

 

 

 

http://institucija.ubn.rs.ba/Dokumenti/Ostalo/10.Pravci_i_ciljevi_razvoja_medjunarodne_saradnje.pdf
http://institucija.ubn.rs.ba/Dokumenti/Pravilnici/8.Pravilnik_o_medjunarodnoj_saradnji.pdf
http://www.ubn.rs.ba/Akreditacija/Pravilnici/Pravilnik_o_promjeni_SP_i_prenosu_ECTS_i_o_kriterijumima.pdf
http://www.ubn.rs.ba/Akreditacija/Pravilnici/Pravilnik_o_promjeni_SP_i_prenosu_ECTS_i_o_kriterijumima.pdf
http://www.ubn.rs.ba/Akreditacija/Pravilnici/Pravilnik_o_promjeni_SP_i_prenosu_ECTS_i_o_kriterijumima.pdf
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На основу урађене SWОТ нализе рада универзитета у периоду од 2013 до  2015/16 

години можемо констатовати: 

 

СНАГА УНИВЕРЗИТЕТА: 

― Атрактивни студијски програми 

― Задовољење привреде за потребним кадровима Семберије и шире 

― Могућнос зашпошљавања свршених студента 

― Универзитет окренут ка будућности и сталним улагањима у повећање квалитета и 

задовољства студента и наставника 

― Квалитетни и компетентни наставници 

― Адекватан простор за рад 

― Квалитетне студије 

― Укљученост студента у свим органима управљања и у доношењу одлука 

― Расположивост потребном литературом 

― Опремљеност простора 

 

 

СЛАБОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА 

― Недовољна међународна сарадња 

― Недовољна мобилност студента и наставника 

― Мали број библиотичких јединица 

― Незадовољство радом библиотеке 

― Недовољан број предузећа за праксу 

― Мали број научних конференција које организује Универзитет 

― Неругулисана научноистраживачка делатност 

― Недовољан број наставника стално запослених 

― Неквалитетан информациони систем 

― Анкетни процес не задовољава квалитет 

― Мала заинтересованост студента за вредновање квалитета рада (учешће у анкетама) 

 

ПРЕТЊЕ УНИВЕРЗИТЕТУ 

― Велики број високошколских установа у окружењу (Лозница, Ваљево, Нови Сад, 

Београд, Тузла, Брчко) 

― Неразмевање надлежних органа за друштвеном оправданошћу постојања 

студијских програма другог циклуса на Универзитету 

― Недефинисан и неусклађен процес лиценцирања и акредитације у Босни и 

Херцеговини и Републици Српској 

― Недовољан број кандидата за упис (све мање новорођених) 

― Смањење квалитета средњег образовања 

 

ШАНСА УНИВЕРЗИТЕТУ 

― Потреба овог краја за кадровима који се школује на Универзитету (приказано у 

анализи оправданости) 

― Постојање великог броја школа који обучавају кандидате за упис на Универзитет 
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― Квалитетни студијски програми 

― Студијски програм Фармација и Сестринство не не изводи на ни једном факултету 

који представљају претњу Универзитету 

― Прихватљива школарина 

― Све већа потражња привреде за школованим кадровима 

 

Све ове анализе показују да постоји оправданост за рад Универзитета и да постоји 

квалитет студија и наставног процеса. Спровођењем  корективних мера 

Универзитет ће бити на добром путу да оствари своју зацртану визију и мисију.  

 

ПРЕПОРУКЕ 

На основу анализе и уочених недостатака Универзитет је донео препоруке за отклањање 

корективних и превентивних мера.  Препоруке су:  

 

Критеријум бр. 3 

Да надлежне службе у следећем самоевалуационом периоду посвете већу пажњу: 

1. поправљању оцјене рада библиотеке, а као смијерница се предлаже обраћање 

Народној библиотеци „Филип Вишњић“ у Бијељини, у погледу организације 

рада процедура и технологије рада, како би се квалитет оцјењиваног рада 

библиотеке подигао на већи ниво и  

2. повећање броја библиотечког фонда. 

 

Критеријум бр. 5. 

 

‐ Да се у долазећим годинама крене са организацијом научних скупова, путем којих 

би се повећао степен наставничког и сарадничког кадра на Универзитету, 

‐ Да се у наредном петогодишњем периоду ради на подмлађивању наставног кадра, а 

најсигурнији начин јесте регрутовањем одличниг студената који су завршили 

студије на Универзитету „Бијељина“, дајући им одређене стимулансе у виду 

стипендија за мастер и докторске студије. 

‐ Да се образују вијећа научних области, како би се осигурао бољи квалитет 

наставно-научног рада, иобезбједила помоћ Сенату при рјешавању  питања избора 

наставника, увођења нових студијских програма и код других питања од научног 

интереса. 

‐ Да се усвоји општи акт којим ће се уредити научноистраживачка дјелатност. 

 

 

 

 

 

Критеријум бр. 6. 
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‐ Поправљање оцјене рада библиотеке - као смијерница предлаже се обраћање 

Народној библиотеци „Филип Вишњић“ у Бијељини, у погледу прикупљања 

инструкција за бољу организацију рада и инструкција о процедурама и технологија 

рада у библиотеци и обављању библиотечке дјелатности.  

‐ Извршити анализу силабуса предмета по свим студијским програмима, како би се 

направила спецификација недостајуће обавезне литературе, и сходно томе иста 

прибавити. 

‐ Основати издавачки центар Универзитета „Бијељина“, како би се публиковали 

зборници радова са научних скупова, које ће Универзитет у наредним годинама 

организовати, као и да наставници добију могућност публиковања наставне 

литературе. 

‐ Да се усвоји општи акт којим ће се формално уредити рад лабораторијског сектора 

 

Критеријум бр. 7. 

Предлаже се унапређење информационог система како би се у наредном периоду прешло 

на електронско анкетирање студената, у поступку вредновања студентске популације. 

 

Критеријум бр. 9. 

Афирмисати рад Центра за међународну сарадњу и повећати средства ради агресивниијег 

предузимања активности за реализацију одређених облика међународне сарадње, прије 

свега организацији научних скупова који ће обезбједити присуство наставника, сарадника 

и студената из иностранства. 

 

Агенција за развој високог образовања и обезбјеђење квалитета БиХ донијела је Одлуку о 

критеријумима за акредитацију високошколских установа у босни и херцеговини, број: 05-

33-1-720-1/16 од 23.11.2016. године, којом су утврђени нови критеријуми за акредитацију 

високошколских установа у Босни и Херцеговини. Сходно тој чињеници даје се препорука 

Сенату Универзитета, да од децембра 2016.године поступак интерног самовреновања 

врши у складу са критеријумима из поменуте одлуке. 

 

Број: 02-2172-1/16 

 

У Бијељини, дана 28.12.2016.год. 

Предсједник комисије 

Проф.др Милена Јеликић Станков 

 

____________________________ 

 

 


