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На основу члана 64. Закона о високом образовању Републике Српске и члана 43. 

Статута Универзитета „Бијељина“, Сенат Универзитета 30.12.2019.године, д о н o с и: 

 

СТРАТЕГИЈA 

РАЗВОЈА УНИВЕРЗИТЕТА „БИЈЕЉИНА“  

2020 – 2026. ГОДИНА 

 

I. УВОД 

 

Универзитет „Бијељина“ свој развој заснива на стратегији развоја квалитета. 

Стратегија се ради за период од 6 година.  

Нова Стратегија доноси се након истека Стратегије развоја Универзитета „Бијељина“ 

која је важила за период 2013-2019.године. Тако да ова нова Стратегија представља 

својеврстан вид надоградње на претходну, јер су неки стратешки циљеви преузети из 

старе Стратегије јер нису у потпуности остварени. Такође, одређени циљеви се 

преузимају јер су веома битни за високо образовање као дјелатност, па самим тим и за 

Универзитет „Бијељина“. 

Стратегија развоја Универзитета је кровни документ који усваја Сенат Универзитета, а 

којој претходи расправа у оквиру Универзитета, између наставног особља, оснивача, 

студената и ненаставног особља, а скоро највећи допринос дају спољашње 

заинтересоване стране са којима је Универзитет 27.09.2019. године одржао састанак 

који је добрим дијелом усмјерио активности радне групе која је радила на изради ове 

Стратегије. Наиме, значајну улогу у изради текста стратегије имају: 

 факултети у оквиру Универзитета као чланице, 

 градска управа града Бијељина, 

 завод за запошљавање и 

 друге организације. 

Иницијативу за израду Стратегије покрећу руководство Универзитета именовањем 

радне групе за израду текста стратегије. 

Актери на Универзитету у највећој мјери могу да дају сугестије за правце развоја 

Универзитета, тако: 

 оснивачи на основу сопствене визије и финансијких капацитета дају сугестије 

до ког нивоа, у ком правцу и којом динамиком може да се креће развој овог 

Универзитета; 

 Студентска служба Универзитета има карактер својеврсног истуреног елемента 

који у односу на остале службе има највише додира са грађанима, како оних на 

локалу, тако и осталих грађана који путем телефонског и електронског 

саобраћаја потражују информације о Универзитету, односно студијским 

програмима, упитима о постојању одређених студијских програма. Дакле, 

индиректно се долази до информације о потражњи мјеста за производњу 

одређених кадрова. Такве информације су од велике користи у смислу 

усмјеравања отварања нових студијских програма; 



 

4 

 

 наставно особље располаже информацијама о постојећем квалитету студената, 

те мјерама које треба предузимати ради побољшања квалитета наставе; 

 економско-рачуноводствени сектор долази до битних информација о платежној 

способности студената путем које индиректно можемо планирати проценат 

наплате школарина чији дио ће свакако бити искориштен за куповину 

материјалних средстава ради унапређења наставе; 

 канцеларија за правне послове указује на актуелност правних прописа, прати 

измјене постојећих и доношење нових прописа којим се предвиђају нека нова 

рјешења у погледу одређених стандарда високог образовања. Такве 

информације су веома битне за Комисију за обезбјеђење квалитета 

Универзитета. 

Утицај актера ван Универзитета је, такође, у доброј мјери битан за развој 

Универзитета. Значајан број изведених активности, а и оних које се планирају у 

будућности реализују се у сарадњи са институцијама ван оквира Универзитета, а чија 

примарна дјелатност има додира са активностима које се изводе на Универзитету. 

Приликом постављања циљева првенствено се водило рачуна о потребама привреде и 

локалне заједнице за квалификованим кадровима. Главни корисник производа 

Универзитета јесу привреда и локална заједница Семберије и Мачве, а онда и шире. 

Успостављање квалитета у свим облицима рада Универзитета „Бијељина“ је један од 

кључних задатака, тако да бригу о квалитету треба спроводити на свим радним 

мјестима и подручјима дјеловања Универзитета. 

Универзитет „Бијељина“ је високошколска установа основана у складу са законима 

Босне и Херцеговине и Републикие Српске, а њен рад је заснован на Болоњској 

декларацији. Основни циљ редактора Декларације био је настојање ка смањењу 

разлике у националним високообразовним системима и побољшање сарадње, размјена 

и ширења знања. Такође, Лисабонска конвенција игра велику улогу јер високом 

образовању даје карактер механизма за развој здраве економије засноване на знању. 

Како би високо образовање остварило своје примарне задатке, важну улогу на том путу 

заузима осигурање квалитета. 

Осигурање квалитета је кључни елемент у реформи високог образовања и представља 

један од предуслова за стварање eвропског простора високог образовања. Осигурање 

квалитета треба да омогући упоредивост високошколских установа и њихових 

програма, те оствари могућност признавања академских квалификација, без обзира гдје 

су стечене
1
. Дакле, осигурање квалитета представља механизам унутар високошколске 

установе којим се преиспитује, доказује и унапређује квалитет постојећих студијских 

програма, наставе и услова рада. 

Свака високошколска установа, према болоњским стандардима, мора да има одређене 

циљеве којима тежи, због тога је нужно успоставити одређене стандарде који 

обезбјеђују стално напредовање, односно подизање постојећег квалитета на виши 

ниво, што ће се нужно одразити и на градацију саме високошколске установе у односу 

на друге високошколске установе eвропског простора, а и шире. 

 

                                                 
1
 Обезбјеђење квалитета у високом образовању, Агенција за развој високог образовања и развој 

квалитета, Бањалука 2011. 
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II. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОУНИВЕРЗИТЕТУ „БИЈЕЉИНА“ 

 

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

oбрaзoвaњeм и нaучнo-истрaживaчким рaдoм сa циљeвимa кojи укључуjу унaпрeђeњe 

знaњa, мисли и образовања 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. 

 

Назив Универзитет „Бијељина“ Бијељина 

Оснивачи Доц. др Љиљана Томић и доц.др 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-mejl 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 егзистирају четири 

факултета у форми чланица, и то: 

1. Фармацеутски факултет, 

2. Факултет здравствених студија, 

3. Факултет за психологију, 

4. Пољопривредни факултет. 

  

Назив Фармацеутски факултет 

Декан Доц.др Љиљана Томић 

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-mejl info@ubn.rs.ba 

О Факултету Фармацеутски факултет – студијски програм Интегрисане академске 

http://www.ubn.rs.ba/
mailto:info@ubn.rs.ba
http://www.ubn.rs.ba/integrisane-akademske-studije-farmacije
mailto:info@ubn.rs.ba
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студије фармације – предвиђене су као петогодишње студије, одосно 

интегрисани студијски програм првог и другог циклуса студија. Ријеч 

је о студијском програму који максимално задовољава све стандарде 

неопходне за обављање скоро свих послова, из области фармације, 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. 

Програм Интегрисаних студија фармације оспособљава студенте да 

са хемијског, биохемијског и молекуларно-биолошког становишта 

истражују развој и примјену лијекова. Програм студија је 

мултидисциплинаран и студенти стичу основна и специфична знања 

и вјештине које су потребне за истраживања и развој као и примјену 

лијекова. 

  

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-mejl info@ubn.rs.ba 

О Факултету 

Сестринство – студијски програм је предвиђен као трогодишње 

студије. Студијски програм Сестринство налази своје мјесто у смислу 

да је Бијељина регионални центар сјеверно-источне Републике 

Српске, да је почео да се реализује пројекат изградње централне 

болнице са великим капацитетима, што подразумијева потребу за 

повећањем броја кадрова. Такође, овоме иду у прилог тенденције које 

постоје 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 послове 

болничарки. 

Савремени начин живота донио је све више хроничних болести, све 

већи број старог становништва и све већи број нових савремених 

средстава који се користе у здравству. Све ово повећава потребу за 

ангажовањем медицинских сестара, како у здравственим установама 

тако и у старачким домовима. 

На овим просторима биљежи се све већи број старачких домова и 

недостатак квалитетног медицинског кадра, међу којима су и 

медицинске сестре. У последње вријеме постоје велика улагања у 

здравство што захтјева повећање броја запослених сестара. 

 

  

Назив Факултет за психологију 

Декан Проф. др Мирослав Комленић 

http://www.ubn.rs.ba/sestrinstvo
mailto:info@ubn.rs.ba
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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-mejl info@ubn.rs.ba 

О Факултету 

Факултет за психологију са студијским програмом Основне 

академске 

студије психологије упрвих шест семестара покрива основне области 

из психологије, теорије, методе и технике, историју и развој 

психологије као науке и струке 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, 

потреба 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. 

Анализом уписа на сличне студијске програме у окружењу видимо да 

постоји велико интересовање студента за студије психологије и да 

због малог броја мјеста многи не успију да се упишу. Још један 

факултет који би образовао студенте ове струке би у многоме 

ријешио овај проблем и због тога сматрамо да ове студије имају 

перспективу. 

Повећан број тешко болесних који болују од неизлечивих болести 

захтијева све већи број стручњака психологије који би радио са овим 

болесницима. Велики број здравствених установа запошљава ове 

стручњаке. 

  

Назив Пољопривредни факултет 

Декан Доц. Др Боро Крстић 

Адреса Павловића пут бб, Бијељина, Република Српска, БиХ 

Телефон/факс +387 55 355-501 

Интернет адреса  http://www.ubn.rs.ba/poljoprivredni-fakultet 

E-mejl info@ubn.rs.ba 

О Факултету 

Пољопривредни факултет – студијски програм Пољопривредна 

производња и Агроекономија трају четири године. Веома битан 

разлог који је утицао на доношење одлуке о увођењу ових студијских 

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

пољопривредна 

производња. У Бијељини и ширем региону постоји веома велики број 

индивидуалних пољопривредних произвођача, а у самој Бијељини 

постоје и пољопривредна газдинства чија је основна дјелатност 

производња пољопривредних производа. 

http://www.ubn.rs.ba/osnovne-akademske-studije-psihologije
mailto:info@ubn.rs.ba
http://www.ubn.rs.ba/poljoprivredni-fakultet
mailto:info@ubn.rs.ba
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Анализом окружења је утврђено да не постоји довољан број 

стручњака из ове области који би помогао унапређење пољопривреде 

у овом крају. Поред тога велики број студената из Семберије одлази 

на студије у Нови Сад и Београд јер до сада није имао прилику да 

студира пољопривреду у Бијељини. Поред Семберије, Универзитет 

рачуна и на упис студента из Мачве у којој је пољопривреда 

развијена, а која је близу Бијељине. 

Споразум између Републике Српске и Републике Србије омогућава 

овим студентима студирање под истим правима као и домаћим, што 

ће утицати да се студенти из овог краја опредјеле да студирају у 

Бијељини. 

 

 

III. ПРИКАЗ САДАШЊЕГ СТАЊА 

 

Унивeрзитeт „Биjeљинa“ Биjeљинa је високошколска установа која дjeлaтнoст висoкoг 

oбрaзoвaњa oбaвљa нa oснoву Дoзвoлe зa рaд бр. 07.023/602-399-8/10 oд 

05.10.2012.гoдинe, издaтa oд стрaнe Mинистaрствa прoсвјeтe и културe Рeпубликe 

Српскe и Рjeшeњa o упису у Рeгистaр висoкoшкoлских устaнoвa бр. 07.023/612-237/12 

oд 15.10.2012.гoдинe, кojу вoди Mинистaрствo научног развоја, високог образовања и 

информационог друштва Рeпубликe Српскe. 

 

Нaвeдeнa дoкумeнтaциjа дaтa je нa oснoву спрoвeдeнoг пoступкa лицeнцирaњa oд 

стрaнe нaдлeжних oргaнa Mинистaрствa прoсвјeтe и културe Рeпубликe Српскe и 

Кoмисиje кoja je вршилa eкстeрну eвaлуaциjу испуњeнoсти услoвa прoписaних 

Урeдбoм o услoвимa зa oснивaњe и пoчeтaк рaдa висoкoшкoлских устaнoвa и o 

пoступку утврђивaњa испуњeнoсти услoвa. 

Имajући у виду нaвeдeнo, a схoднo члaну 26. стaв 4. и 5. Зaкoнa o висoкoм oбрaзoвaњу 

Рeпубликe Српскe (Сл. глaсник бр. 73/10, 104/11 и 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 5/17, 

31/18 и 26/19), Унивeрзитeт „Биjeљинa“ je стeкao и пoчeтну aкрeдитaциjу, јер према 

Зaкoну o висoкoм oбрaзoвaњу Рeпубликe Српскe пoстojе двa видa или стeпeнa 

aкрeдитaциje висoкoшкoлских устaнoвa: пoчeтнa aкрeдитaциja – кoja сe дaje 

нoвooснoвaним висoкoшкoлским устaнoвaмa и зa нoвe студиjскe прoгрaмe и 

aкрeдитaциja зa пoстojeћe висoкoшкoлскe устaнoвe и студиjскe прoгрaмe 

Дa би нoвooснoвaнa висoкoшкoлскa устaнoвa ушлa у прoцeс пунe aкрeдитaциje 

пoтрeбнo je дa су испуњeни услoви: кoнтинуирaнo мjeрeњe квaлитeтa нaстaвнoг 

прoцeсa и дa je прoтeкao рoк oд гoдину дaнa oд зaвршeткa извoђeњa нaстaвнoг прoцeсa 

првe гeнeрaциje уписaних студeнaтa нa минимaлнo пeт студиjских прoгрaмa из три 

нaучнe oблaсти. 

Сходно томе, Универзитет „Бијељина“ је поднио документацију за акредитацију 

Агенцији за акредитацију вискошколских установа Републике Српске у априлу 2019. 

године. Акредитација је припремљена према критеријумима за акредитацију 

високошколске установе из 2016. године и према критеријумима за акредитацију 

студијс ких програма из 2016.године. Универзитет „Бијељина“ је прва високошколска 

установа у Републици Српској који је уз прву институционалну акредитацију 

поднијела и документацију за акредитацију пет студијских програма који се изводе на 

http://www.ubn.rs.ba/download/dokumenti/dozvola%20za%20rad.pdf
http://www.ubn.rs.ba/download/dokumenti/rjesenje%20o%20upisu%20u%20registar%20visokoskolskih%20ustanova.pdf
http://www.ubn.rs.ba/download/dokumenti/rjesenje%20o%20upisu%20u%20registar%20visokoskolskih%20ustanova.pdf
http://www.ubn.rs.ba/download/dokumenti/zakon%20o%20visokom%20obrazovanju%20clan%2026.pdf
http://www.ubn.rs.ba/download/dokumenti/zakon%20o%20visokom%20obrazovanju%20clan%2026.pdf
http://www.ubn.rs.ba/download/dokumenti/zakon%20o%20visokom%20obrazovanju%20clan%2026.pdf
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четири факултета у оквиру Универзитета „Бијељина“. Међутим, до момента израде ове 

Стратегије Агенција за акредитацију није упутила комисију за екстерно вредновање. 

Новина новог система акредитације, по коме је припрему извршио и Универзитет 

„Бијељина“, јесте у томе да рецензирирање студијских програма врши комисија са 

листе коју је саставила Агенција за акредитацију високошколских установа Републике 

Српске, док институционалну акредитацију врши комисија коју именује Агенција за 

развој високошколских установа и осигурање квалитета БиХ на приједлог Агенције 

Републике Српске. 

 

 

IV. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ 

 

Основу за израду ове стратегије, којом се планирају процеси, чине: 

 поставњени циљеви Универзитета, 

 прописи усвојени у оквиру европског високообразовног простора, 

 прописи усвојени на нивоу БиХ, 

 прописи донијети од стране надлежних институција Републике Српске. 

 

Прописи из Европског високообразовног простора 

 

1. Болоњска декларација (19. 06.1999. године), 

2. Лисабонска конвенција о признавању квалификација/диплома у високом 

образовању (11. 04. 1997. године), 

 

Прописи о високом образовању Републике Српске 

1. Закон о високом образовању (Сл.гласник Републике Српске бр. 73/10, 104/11 и 

84/12, 108/13,44/15, 90/16, 5/17, 31/18 и 26/19), 

2. Стратегија развоја образовања Републике Српске 2016-2021. године 

3. Закон о научноистраживачкој делатности и технолошком развоју, ("Сл. гласник 

РС", бр. 6/2012, 33/2014, 66/2018 и 84/2019) 

4. Закон о библиотетичко-информационој дјелатности ("Сл. гласник РС", бр. 

44/2016) 

5. Закон о студентском станарду ("Сл. гласник РС", бр. 34/2008) 

6. Законо коришћењу академских титула, стицању стручних и научних звања 

(„Сл.гласникРС“, број 111/2009 и 102/2010) 

7. Уредба о условима за оснивање и почетак рада високошколских установа и о 

поступку утврђивања исуњености услова ("Сл. гласник РС", бр. 35/2011 и 

51/2011) 

8. Закон o коришћењу академских титула, стицању стручних и научних звања 
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("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 102/2010 и 63/13) 

9. Правилник о вођењу регистра високошколскоих установа и регистра наставника 

и сарадника ("Сл. гласник РС", бр. 66/07,120/2012) 

10. Правилник о додјели студентских стипендија ("Сл. гласник РС", бр. /2018) 

11. Правилник о изгледу и садржају дозволе за рад високошколске установе и 

изгледу и садржају дозволе за извођење новог студијског програма ("Сл. 

гласник РС", бр. 82/2011) 

12. Правилник о критеријумима и мјерилима за утврђивање цијена услуга 

студентског стандарда ("Сл. гласник РС", бр. 10/2009) 

13. Правилник о начину остваривања права на једнократну финансијску помоћ за 

студиј другог и трећег циклуса у иностранству ("Сл. гласник РС", бр. 115/2005) 

14. Правилник о начину провјере и верификације послодаваца код којих се обавља 

практичан рад, садржини и начину вођења регистра послодаваца ("Сл. гласник 

РС", бр. 27/2011) 

15. Правилник о накнади трошкова доношења рјешења о испуњености услова за 

обављање дјелатности у области образовања ("Сл. гласник РС", бр. 79/2006) 

16. Правилник о суфинансирању програма и пројеката студентских организација 

("Сл. гласник РС", бр. (63/08, 37/10, 33/11 и 63/13) 

17. Правилник о суфинансирању међународне размјене студената и академског 

особља ("Сл. гласник РС", бр. 77/11) 

18. Правилник о саставу и начину рада комисије за информисање и признавање 

докумената из области високог образовања ("Сл. гласник РС", 58/07,105/10 

19. Правилник о садржају и начину вођења евиденција које води високошколска 

установа ("Сл. гласник РС", бр. 79/2011, 101/2011) 

20. Правилник о садржају јавних исправа које издају високошколске установе ("Сл. 

гласник РС", бр. 81/07, 78/2011) 

 

Прописи о високом образовању БиХ 

 

1. Оквирни закон о високом образовању БиХ ("Сл. гласник БиХ", бр. 59/2007 и 

59/2009) 

2. Правилник о вођењу државног регистра акредитованих високошколских 

установа у БиХ ("Сл. гласник БиХ", бр. 91/2011) 

3. Упуство о форми и садржају дипломе и додатка дипломе коју издају 

акредитоване високошколске установе ("Сл. гласник БиХ", бр. 86/2009) 

4. Прeпoрукe o критeриjумимa за лиценцирање високошколских установа и 

студијских програма у БиХ ("Сл. гласник БиХ", бр. 13/2012) 

5. Препоруке о критеријумима за вредновање иностраних високошколских 

квалификација у поступку признавања у сврху запошљавања и наставка 

школовања ("Сл. гласник БиХ“88/2010) 
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6. Правила за остваривање стандарда и смјерница за обезбеђивање квалитета у 

високом образовању у БиХ ("Сл. гласник БиХ", бр. 100/2011). 

 

 

V. АНАЛИЗА КОНКУРЕНЦИЈЕ 

 

У oкружeњу Универзитета „Бијељина“ постоји одређен број универзитета чији 

факултети и студијски програми утичу на конкурентност Универзитета „Бијељина“ у 

погледу уписа студената. 

Најјача конкуренција долази од Пољопривредног факултета Универзитета Источно 

Сарајево - одјељење у Бијељини гдје се уписује велики број студената који се 

финансирају из буџета. Из наведених разлога Универзитет „Бијељина“ је реализовао 

задато из претходне Стратегије, односно снизио је цијену школарине у односу на друге 

студијске програме. 

Знатну и у исто вријеме најближу конкуренцију нам чини Паневропски универзитет 

Апеирон који има одељење здравствених студија у Бијељини, међутим, како је то 

истурено одјељење, та конкуренција није великог обима. 

Универзитет у Тузли се такође може узети као високошколска установа која 

Универзитету чини знатну конкуренцију, то нарочито имајући у виду да на 

Универзитету добар број студената уписује студије са подручја Тузланског кантона. 

Тузлански Универзитет такође нам чини конкуренцију према свим факултетима у 

оквиру Универзитета, фармација, здравство, психологија и пољопривреда. 

Што се тиче јавних Универзитета Бања Лука и Источно Сарајево, конкуренција од њих 

нам пријети прије свега што у поступку лиценцирања за будуће студијске програме, 

Министарство просвјете именује комисије са јавних високошколских установа, а у 

досадашњем раду показало се да комисије не показују довољно објективности 

приликом оцјене постојања услова за извођења одређених студијских програма за које 

Универзитет лиценцира, а који су углавном заступљени и на јавним високошколским 

установама. Ова пријетња постојала је за све вријеме важења претходне Стратегије, 

због тога се стратешки циљ који се односио на студијске програме мора продужити и 

на нову Стратегију. 

Универзитети у Београду и Новом Саду су такође конкуренти Универзитету 

„Бијељина“, прије свега цијенећи чињеницу да се студенти из Републике Српске на 

овим високошколским установама уписују под истим условима као у студенти из 

Србије. Дакле, велики број студената са ових простора се уписује на буџетско 

финансирање на Универзитету у Београду и Универзитету у Новом Саду што у великој 

мјери утиче на опредјељење студената са територије Бијељина и ближе околине да се 

упише на Универзитет „Бијељина“. 

Слична ситуација је и са Високом пољопривредном и Високом техничком школом из 

Шапца. Студије на овим високошколским установама трају три године, а Шабац је 

град који се од Бијељине налази на свега 45 километара. Близина ових установа и 

кратко трајање студиија утиче на одлив студената из Бијељина на студије на овим 

високошколским установама, а исто тако утиче да се популација са шабачке територије 

уписује на Универзитет „Бијељина“. 
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Табела 1 Конкуренција у окружењу 

РБ 

Универзитет 

„Бијељина“ Фармацеутски 

факултет 

Факултет 

здравствених 

студија 

Факултет за 

психологију 

Пољопривредни 

факултет 
Конкуренција 

1 

Универзитет 

Источно 

Сарајево 

 Сестринство Психологија Пољопривреда 

2 
Универзитет у 

Бањој Луци 
Фармација Сестринство Психологија Пољопривреда 

3 
Универзитет у 

Тузли 
Фармација Сестринство Психологија Пољопривреда 

4 
Универзитет у 

Београду 
Фармација Сестирнство Психологија Пољопривреда 

5 
Универзитет у 

Новом Саду 
Фармација Сестринство Психологија Пољопривреда 

6 
Универзитет 

Апеирон 
 Сестринство   

7 

Висока 

пољопривредна 

школа у Шапцу 

   Пољопривреда 

8 

Висока 

техничка школа 

у Шапцу 

   Пољопривреда 

9 

Европски 

Универзитет у 

Брчком 

Фармација Сестринство  Пољопривреда 

10 
Универзитет 

Калос Тузла 
Фармација Сестринство   
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VI. АНАЛИЗА ОКРУЖЕЊА, ТРЖИШТА И ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Бијељина је смјештена на граници Босне и Србије, и представља раскршће путева за 

Србију, Хрватску и унутрашњост Босне. Смјештена у равној и плодној Семберији, у 

близини ријека Дрине и Саве, испод планине Мајевице. 

Бијељина је град и средиште истоимене општине у сјеверо-источном дијелу БиХ. 

Површина општине износи 734 км², а укупни број становника износи преко 120 000. 

Град је општински центар и историјско средиште равне Семберије и благог побрђа 

Мајевице. Бијељина има једну од најразвијенијих пољопривреда у Републици Српској 

и Босни и Херцеговини, а о њеним потенцијалима респектабилан однос има и сусједна 

Србија. Главницу производње чине пшеница, кукуруз, поврће, купус, паприка, парадајз 

и лубенице. Воћарство и сточарство су такође заступљени, али мање. 

У близини Бијељине, тачније 6 км од самог центра града, смјештена је чувена љековита 

бања Дворови, у чијем је склопу изграђен и отворен базен олимпијских размјера који 

се пуни термалном и питком водом. Изванредне услове за купање и риболов пружа 

десна обала ријеке Дрине. 

Потенцијали Бијељине су: 

 114.633 становника, 

 45 основних школа, што укупно чини преко 10.000 основаца, 

 средњих школа, што укупно чини преко 4131 средњошколца, 

 универзитета и 23 факултета, 

 преко 5692 студената. 

Школство у општини Бијељина је веома заступљено, у смислу што се настава одвија у 

47 основних школа и 6 средњих, и то: 

4 Гимназија „Филип Вишњић“, 

5 Пољопривредна и медицинска школа, 

6 Средња техничка школа, 

7 Економска школа, 

8 Музичка школа „СС Мокрањац“, 

 Средња стручна школа Јања.

Табела 2 Специфични демографски подаци 

Општина Бијељина Угљевик Лопаре Зворник Шеков. Осмаци Мили. Власени. Братун. Сребрен. Укупно 

Површ. 734,69 173,37 283,87 317,96 218,79 71,35 267 225,2 291,71 533,32 3160,7 

Бр.стан. 114.633 17.005 16.983 51.688 10.167 4.807 10.214 20.437 23.000 21.879 326.180 

Осн. шк. 47 15 18 27 4 3 5 7 16 13 155 

Бр.уч. 

ош 
10093 1543 1178 4680 801 372 1000 850 1660 599 22.776 

Ср. шк. 6 1 1 2 1 - 1 1 1 1 15 

Бр. уч. 

сш 
4131 663 387 2074 233 - 503 390 483 497 9.403 

Бр упис. 

студ. 
5692 217 146 858 116 32 271 126 236 78 4419 
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Као што се може закључити из приказаних табела, регион чији је Бијељина цетар, 

покрива 3.160,65 километара квадратних са преко 326.000 хиљада становника, 155 

основних и 15 школа средњег образовања, те великим потенцијалима основног 

образовања од преко 22.000 ученика основног и преко 9000 средњошколаца. 

У оквиру овог региона постоји осам високошколских установа углавном друштвеног 

смјера и то: 

 

Слобомир П Универзитет 

 Факултет за менаџмент Слобомир – Бијељина, 

 Факултет за информацине технологије Слобомир – Бијељина, 

 Правни факултет Слобомир – Бијељина, 

 Академија умјетности Слобомир – Бијељина, 

 Пореска академија Слобомир – Бијељина, 

 Филолошки факултет Слобомир – Бијељина. 

 

Универитет Источно Сарајево 

 Правни факултет – одјељење, 

 Економски Факултет – одјељење, 

 Факултет спољне трговине, 

 Педагошки факултет, 

 Факултет за пословну информатику- одјељење, 

 Технолошки факултет Зворник. 

 

Универзитет Синергија 

 Факултет за финансијски менаџмент и осигурање – Бијељина, 

 Факултет за финансије, економију и администрацију – Бијељина, 

 Правни факултет, 

 Филолошки факултет. 

 

Универзитет „Бијељина“ 

 Фармацеутски факултет – Бијељина, 

 Факултет здравствених студија – Бијељина, 

 Факултет за психологију – Бијељина, 

 Пољопривредни факултет – Бијељина. 

 

Универзитет Апеирон Бања Лука 

 Факултет здравствених студија – одељење. 
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Универзитет за пословне студије Бања Лука 

 Факултет за пословне студије. 

 

Универзитет „Бијељина“ Бијељина се, поред унапред наведеног, опредијело за област 

здравственеих, пољопривриредних и друштвених наука и из разлога што је увидом у 

евиденцију Завода за запошљавање Републике Српске, филијала Бијељина, утврђено да 

постоји дефицит радника на тржишту рада из занимања која оснивачи желе да уведу. 

Тако, рецимо, на укупној територији коју покрива горенаведених десет општина, на 

бироима рада као незапослених евидентирано је: 

1 Дипл. инжењера пољопривреде .........15 лица, 

2 Дипл.инжењер агроекономије ............5 лица 

3 Магистара фармације .........................18 лица, 

4 Дипл. медицинских сестара ...............1 лица, 

5 Дипломираних психолога ..................12 лица. 

 

Ови подаци у погледу суфицита и дефицита за одређеним кадровима прибављени су из 

евиденције Завода за запошљавање Републике Српске, филијала Бијељина, а односе се 

на Град Бијељина, Угљевик и Лопаре. 

 

На територији бијељинске регије, као и у цијелој Републици Српској и у БиХ, оснивају 

се, односно раде претежно факултети из области друштвених наука, а најчешће Правни 

и Економски. Презасићеност овим факултетима/областима довела је до суфицита 

незапослених из овог смијера образовања на тржишту рада. 

 

 

VII. УНИВЕРЗИТЕТ БИЈЕЉИНА 2019/2020. ГОДИНА 

 

Кадрови и кадровски потенцијал 

 

„Бијељина“ Универзитет у реализацији наставних и истраживачких активности 

ангажује значајан број академског особља. На реализацији наставних планова тренутно 

је ангажовано 33 наставника и сарадника запослених са пуним радним временом. 

Наставници су угледни и висококвалитетни професори, доктори наука из разних 

области, чије искуство у наставном раду и њихов углед представљају основу за 

препознатљивост и репутацију Универзитета. Структура наставног особља приказана 

је у наредној табели. 
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Табела 3 Структура наставног особља на Универзитету 

РБ Наставно особље 

Запослени у 

сталном радном 

односу 

Хонорарни 

сарадници 
Укупно 

1. Професори емеритуси - 1 1 

2. Редовни професори 7 16 23 

3. Ванредни професори 6 9 15 

4. Доценти 15 15 30 

5. Виши асистенти 2 4 6 

6. Асистенти 2 4 6 

7. 
Наставници страног 

језика 
1 - 1 

8. Демонстратори - - - 

9. Лектори - - - 

Укупно 33 49 82 

 

За обављање административно-техничких послова, послова обезбјеђења и одржавања 

на Универзитету је ангажовано 10 запослених. Структура запослених на овим 

пословима приказана је у наредној табели. 

 

Табела 4 Структура административног особља на Универзитету 

РБ 
Степен 

образовања 

Запослени у сталном 

радном односу 

Хонорарарни 

сарадници 
Укупно 

1. ВСС 7 - 7 

2. ВШС / - / 

3. ССС 2 - 2 

4. КВ, НКВ 1 - 1 

Укупно 10 - 10 

 

Просторне могућности и опремљеност објекта 

 

Универзитет „Бијељина“ располаже објектима површине 4200 м
2
 у којима се реализују 

наставна и истраживачка дјелатност, као и друге активности. Универзитет располаже 

са библиотеком, као и са другим пратећим садржајима који студентима стоје на 

располагању - Интернет сала, читаоница др. План је да се и у будућности настави 

улагање у објекте, учила и опрему који ће подићи ниво наставног и истраживачког 

рада. Настава се реализује у 18 сала – амфитеатара (4), учионица (5) и лабораторија (9). 

Учионице су опремљене опремом која задовољава савремене стандарде обављања 

високог образовања. Просторни ресурси Универзитета приказани су у наредној табели. 
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Табела 5 Просторни ресурси Универзитета у 2019/2020. години 

Р.Б. Просторија (навести сваку посебно) Површина (у м2) 

1. Амфитеатри 388,18 

2. Учионице 162,38 

3. Лабораторије 351,77 

4. Компјутерске учионице 97,15 

5. Радионице 54,19 

6. Библиотека са читаоницом и копирница 78,43 

7. Наставнички кабинет 235,00 

8. Студентска служба 35,72 

9. Правна служба и рачуноводство 23,37 

10. Студентски парламент и Психолошко савјетовалиште 38,81 

11. Заједничке просторије 49,39 

12. Архива 23,00 

13. Тоалети 51,19 

14. Ходници 455,94 

15. Степениште и терасе 21,15 

Укупно 2385,67 

 

У складу са чланом 6. Уредбе о условима за оснивање и почетак рада високошколских 

установа и о поступку утврђивања испуњености услова (Сл. гласник РС бр. 35 од 4. 

априла 2011, 51/11), високошколска установа мора да има најмање 50% прописаних 

оптималних просторних услова за обављање дјелатности. Универзитет у свом 

власништву посједује 4.200 м
2
 простора, што је више од половине прописаних 

оптималних просторних услова (2.637 м
2
/2 = 1.318,5 м

2
). Просторије Универзитета 

користе заједно сви факултети. Распоред коришћења учионица, лабораторија креира се 

на нивоу Универзитета у складу са потребама факултета. 
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Табела 6 Однос прописаних оптималних просторних услова и броја студената 

РБ Факултет 
Број студената 

у 2019/20. 

Потребна површина по 

студенту 

Укупна потребна 

површина 

Оптималн Довољно Оптимално Довољно 

1. Фармација 222 9м
2
 4,5м

2
 1998м

2
 999м

2
 

2. 
Здравствена 

њега 
31 9м

2
 4,5м

2
 279м

2
 139,5м

2
 

3. Психологија 37 3м
2
 1,5м

2
 111м

2
 55,5м

2
 

4. 
Пољопривредна 

производња 
55 5м

2
 2,5м

2
 275м

2
 137,5м

2
 

5. Агроекономија 23 5м
2
 2,5м

2
 115м

2
 62,5м

2
 

Укупно: 368   2778м
2
 1394 м

2
 

 

Универзитет задовољава стандарде којима се прописује оптимална и потребна 

површина јер распоалже са 2385,67 м
2
 корисног простора, а потребно је 1394 м

2
. 

Укупна површина је приближна оптималној потребној површини. Универзите ће у 

наредном периоду радити на проширењу простора првенствено оног који се користи за 

практичну наставу и за истраживачки рад.  

У реализацији наставног процеса користи се и разноврсна опрема. Преглед те опреме 

дат је у наредној табели. 

Табела 7 Листа опреме која се користи у практично -наставном процесу 

Универзитета 

Р.Б. Назив, тип Намјена Број 

1. Пројекор  8 

2. Лаптоп  3 

3. Пројектно платно  8 

4. Рачунари  61 

5. Табле  13 

6. Велики штампач  1 

7. Столови  152 

8. Столице  722 

9. Апаратура Прилог 1  

10. Лабораторијско посуђе Прилог 2  

11. Опрема за сестринску праксу Прилог 3  

12. Хемикалије Прилог 6  

 

Просторије библиотеке налазе се на Универзитету гдје се води сва евиденција од 

стране особе квалификоване за вођење библиотечке грађе. Капацитет библиотеке 
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повећан је највише захваљујући донацијама. Тренутно је у посједу Универзитета 13835 

библиотечких јединица са дипломским радовима и часописима. Преглед стања 

библиотечких јединица дат је у наредној табели. 

 

Табела 8 Преглед библиотечке књижне грађе  

Р.Б. Врсте библиотечке грађе Број 

1. Књиге на српском језику 2937 

2. Књиге на страним језицима 384 

3. Часописи на српском језику 355 

4. Часописи на страним језицима 15 

5. Дипломски радови 506 

Укупно библиотечких књижних јединица 4197 

 

Може се закључити да Универзитет тренутно располаже задовољавајућим 

капацитетима, односно да посједује простор и опрему која омогућава ефикасно 

одвијање наставних и других активности које реализује наш Универзитет. У наредном 

периоду акценат би требало ставити на повећање библиотечког фонда и развој 

издавачке дјелатности. 

Табела 9 Преглед библиотечке електронске грађе  

Р.Б. Студијски програм Број 

1. Интегрисане академске студије фармације 3195 

2. Сестринство 2491 

3. Основне академске студије психологије 1104 

4. Агроекономија 1525 

5. Пољопривредна производња 1323 

Укупан број електронских јединица 9638 
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VIII. СНАГЕ, СЛАБОСТИ, ШАНСЕ И ПРИЈЕТЊЕ

Табела 10 SWOT aнaлизa Унивeрзитeтa „Биjeљинa" 

СНAГE СЛAБOСTИ 

 Атрактивни студијски програми

 Квaлификoвaнa рaднa снaгa

 Пoслoвнa eфикaснoст

квaлификoвaнe рaднe снaгe

 Добри просторни капацитети и

опрема за потребе наставе

 Интегрисана организација и

управљање на Универзитету

 Адекватни физички ресурси,

 Постојање властите библиотеке

 Потребна опрема за извођење

наставе

 Дoбрa гeo-пoзициja нa тржишту

 Активност студентског парламента

и студената у студентским

манифестацијама и раду органа

Универзитета

 Недостатак радне снаге ради подршке 
даљем ширењу пословања

 Неразвијена међународна сарадња

 Недовољна мобилност студента и 
наставника

 Мали број научних конференција које 
организује Универзитет

 Нерегулисана научно-истраживачка 
дјелатност

 Неадекватан информациони систем

 Недостатак спортских терена

 Недостатак спољашних садржаја у близини 
који би задржавали студенте на 
Универзитету

 Недовољно сарадника у настави

 Недовољно властите наставне литературе

ШAНСE ПРИJETЊE 

 Потреба овог краја за кадровима

који се школују на Универзитету

(приказано у анализи

оправданости)

 Потреба привреде за

запошљавањем квалитетних

кадрова

 Нoви смjeрoви

 Слaби кoнкурeнти

 Значај Универзитета за потребе

послодаваца на тржишту

 Организација научних и стручних

скупова

 Смањење школарине

 Заступљеност студената из

сусједних држава (споразум о

специјалним односима са Р.

Србијом)

 Буџетско финансирање студената на

јавним високошколским установама

 Ниска платежна способност потенцијалних

кандидата

 Велики број високошколских установа у

окружењу (Лозница, Ваљево, Нови Сад,

Београд, Тузла, Брчко)

 Нефер конкуренција јавних универзитета

 Ненаклоност владиних институција и

институција на локалу

 Рјешења која се уводе новим прописима

 Пaд трaжњe зa пojeдиним смjeрoвимa

 Смањење квалитета средњег образовања
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IX. 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 

образовне, научноистраживачке делатности и трансфер знања у привреду.  

 

 

X. ВИЗИЈА 

 

Визија Универзитета је да постане један од лидера у високошколском образовном 

простору у Републици Српској и Босни и Херцеговини. 

 

 

XI. ЦИЉЕВИ 

 

Универзитет „Бијељина“ своју мисију остварује кроз стратешке циљеве: 

1 Континуирано побољшавање квалитета студијских програма, њихова 

ревизија и увођење нових, као и усклађивање и доношење постојећих и 

нових правилника и процедура сходно промјенама законских прописа; 

2 Континуирано повећање броја уписаних студената, броја дипломираних 

студента и смањење броја студента који напуштају студије; 

3 Осигурање компетентности и квалитета наставника и сарадника и повећање 

квалитета наставног процеса; 

4 Повећање обима и квалитета научно-истраживачког рада и међународне 

сарадње;  

5 Развој инфраструктурних ресурса Универзитета и побољшање квалитетa 

властите наставне литературе – издавачка дјелатност; 

6 Повећање интензитета сарадње са привредним партнерима, друштвеном 

заједницом и проширење капацитета за обављање студентске праксе; 

7 Побољшање квалитета анализе и обраде информација, као и обавезе 

информисања свих заинтересованих страна. 
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XII. ЦИЉЕВИ УНИВЕРЗИТЕТА „БИЈЕЉИНА“ 

 

Циљ 1. 

Побољшавање квалитета студијских програма, њихова ревизија и увођење нових, 

као и усклађивање и доношење постојећих и нових правилника и процедура 

сходно променама законских прописа 

 

Универзитет ће редовно и у континуитету пратити потребе тржишта Семберије и 

околине за квалитетним образованим кадровима и на основу потребе за истима 

покретати иницијативу за увођењем нових студијских програма. У креирању потреба 

за новим студијским програмима биће укључене све заинтересоване стране, а посебно 

представници привреде који треба да имају највећу корист од тога.  

Универзитет ће редовно и у континуитету конкурисати за нове студијске програме код 

надлежних органа, на који начин ће доћи до повећања броја студијских програма. У 

тим поступцима надлежне службе ће редовно пратити нове трендове и нормативе у 

Европском простору високог образовања. 

Ради боље ефиканости у доношењу студијских програма извршити, евентуална, 

усклађивања прописа на основу којих се врши доношење нових студијских програма.  

Приликом доношења студијских програма посебну пажњу треба посветити обиму 

учења, звањима, вјештинама и компетенцијама која се стичу по завршетку студија, а 

нарочита пажња посветиће се исходима учења, како би свршени студенти могли 

одговорити захтјевима савременог тржишта рада.. 

Неопходно је редовно спроводити ревизију свих студијских програма, а ради 

осавремењавања студијских програма извршити и усклађивање постојећих и донијети 

нове интерне акте, односно акт о ревизији студијских програма. Такође, потребно је 

редовно усклађивање силабуса предмета свих студијских програма и то на почетку 

сваке школске године, у зависности од насталих промјена наставне литературе, 

наставника, односно других захтјева за измјену студијског програма. 

 

Индикатори: 

 Анкета дипломираних студента о квалитету студијских програма; 

 Захтјеви послодаваца за одређеним кадровима; 

 Нови лиценцирании студијски програми;  

 Број акредитованих студијских програма;  

 Број студената на евиденцији Завода за запошљавање РС; 

 Ефикаснији процес студирања; 

 Број усклађених и промјењених правилника (Праћење законских промјена у Р. 

Српској и БиХ). 
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Циљ 2. 

Континуирано повећање броја уписаних студнета, повећање броја дипломираних 

студента и смањење броја студента који напуштају студије 

 

Континуирано повећање броја уписаних студнета 

Универзитет у свом досадашњем раду није задовољан бројем уписаних студената 

првенствено на студијским програмима Основне академске студије психологије, 

Агроекононија и Пољопривредна производња. На основу анализе потреба околине, 

утврђено је да постоји потреба и да има простора за оснивањем и увођењем ових 

студијских програма. У наредном периоду Универзитет ће посебну пажњу посветити 

маркетинг активностима Универзитета. Поред већ предузетих маркетинг активности 

као што су штампање Информатора, штампаће се и други пропагандни материјал, 

повећа ће се промоција по средњим школама, не само у Семберији него и у Мачви, 

Брчком и осталим околним мјестима. Постављен је задатак да се формирају групе 

заинтересованих кандидата за упис на наш Универзитет на друштвеним мрежама гдје 

би у сваком моменту били обавјештени о активностима које предузима Универзитет, а 

тичу се уписа и квалитета студија.  

Радити на повећању броја уписаних студената у односу на број прелазака са других 

високошколских установа.  

Учешће Универзитета на сајмовима образовања који се одржавају у Босни и 

Херцеговини и Србији. Повезивање Универзитета са средњим школама у виду 

одржавања интересантних предавања које би изводили наставници универзитета у 

школама.  

Поред броја уписаних Универзитет има задатак да прати и број дипломираних 

студента и могућност њиховог запошљавања. Један од начина праћења задовољства 

дипломираних студента стеченим знањима и вештинама јесте анкета диполомираних 

студента која се већ реализује на Универзитету. У наредном периоду радиће се на 

осавремењавању постојеће анкете да би постала још ефикасија. Поред анкете, 

Универзитет је основао и Алумни клуб својих студента и на основу чланова прати 

њихово запошљавање и даље усавршавање.  

До сада је Универзитет задовољан бројем дипломираних студента у односу на број 

уписаних, али ово мора да буде стални циљ у постизању квалитета студирања. У 

претходној години 10 студента је напустило студије из неких разлога, а Универзитет је 

поставио циљ 0 и ради се на томе да се оствари.  

Да би повећали број дипломираних студената Универзитет је поставио задатке и то:  

 

Индикатори: 

 Праћење броја уписаних студента; 

 Број појављивања Универзитета у средствима информисања; 

 Број кандидата чланова неке од друштвених група Универзитета (Istagram, 

Facebook, Viber, WhatsApp, itd); 

 Број манифестација на којима је учествовао Универзитет; 

 Прецизније и детаљно дефинисати исходе учења на свим студијским 
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програмима посебно са јасним описом специфичних знања, вјештина и 

компетенција студената након завршетка студија, а та укупна знања, вјештине и 

компетенције студената на студијским програмима расподијелити по 

припадајућим наставним предметима у оквиру њихових силабуса;  

 Методе наставе на свим студијским програмима, на сваком наставном предмету, 

детаљно анализирати и осавременити, са циљем преласка са „класичних" на 

савремене облике предавања и практичан, истраживачки рад на вјежбама, 

укључујући у поступак осавремењавања и одговарајућу литературу за наставне 

предмете и план њеног обезбјеђења; 

 Осмислити анкетни упитник за анализу повратних информација из праксе о 

свршеним студентима и њиховим компетенцијама од свих заинтересованих 

страна, првенствено од послодаваца и тржишта рада и ту анкету уврстити у 

постојећи систем анкета као сталан облик истраживања; 

 Ускладити обавезе студената са вредношћу ECTS бодова;  

 Повећати пролазност студената на испитима;  

 Успоставити већу сарадњу са Заводом за запосшљавање у циљу праћења 

потреба тржишта; 

 Постицање студента за учешће на научним конференцијама и скуповима;  

 Организовање стручних екскурзија (посјета предузећима, научним сајмовима и 

изложбама, итд);  

 Организовање додатне наставе и консултација за студенте који су у радном 

односу. 

 

Циљ 3. 

Осигурање компетенстности и квалитета наставника и сарадника и повећање 

квалитета наставног процеса 

 

Oсигурaње кoмпeтeнтнoсти и квaлитeта нaстaвника и сарадника 

Повећање броја наставника у односу на број студената на Универзитету „Бијељина“ је 

на задовољавајућем нивоу, међутим, у наредном периоду требало би предузети 

одређене радње на повећању броја сарадника у настави, чиме би се значајно смањила и 

разлика у односу наставника и студената. 

Оно на чему ће се радити у већој мјери јесте побољшање усавршавања наставног 

кадра, што је могуће учинити кроз обезбјеђење посебних средстава, односно дио 

добити Универзитета усмјерити за ове намјене. Такође, настојаће се обавезати 

наставни кадар да своје научно-истраживачке радове објављују на одређеним 

међународним часописима. Током наредног периода радиће се на анализама оцјена 

које студенти дају за наставнике, а по потреби ће се пооштрити мјере у случају 

незадовољства студената радом наставника.  

Постојећи софтвер који се примјењује за вођење података неопходно је у извјесној 

мјери редефинисати, како би се добио бољи преглед о објављеним начним радовима 

наставника. 
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Оно на чему ће се појачаним интезитетом радити јесте повећање броја наставника 

регрутованих из реда студената Универзитета. Дакле, у будућем периоду вршиће се 

детаљнија селекција студената како би се одабрали они студенти који могу да одговоре 

захтјевима наставничког звања. Универзитет ће на том путу додатним мјерама 

афирмисати студенте Универзитета. 

 

Повећање квалитета наставног процеса 

Квалитет наставног процеса на Универзитету се обезбеђује путем интерактивности 

наставе, укључивања примјера у наставу, професионалног рада наставника, сарадника 

и Студентске службе, доношења и поштовања планова извођења наставе у складу са 

акредитованим планом и програмом за сваки предмет, као и надзором над квалитетом 

наставе и предузимањем потребних мјера у случају када се утврди да квалитет наставе 

није на одговарајућем нивоу. Квалитет наставног процеса је предмет посебне пажње 

управљачке структуре Универзитета, ректора, проректора , Наставног-научног вијећа, 

Одбора за обезбјеђење квалитета, студената, студентских организација, као и свих 

осталих релевантних чинилаца, који непосредно или посредно, учествују у том 

процесу.  

Наставници и сарадници током извођења наставе – предавања, вјежби и провјере 

знања, као и у активностима консултација и вођења домаћих, графичких и семинарских 

радова и израде пројеката, завршних радова поступају доследно, придржавајући се 

одговарајућих правилника и поступака, што подразумијева професионалан и коректан 

однос према студентима.  

Анкетирање студената ради прибављања њиховог мишљења о квалитету наставе и рада 

руководства Универзитета и стручних служби врши се у складу са правилником 

Универзитета.  

 

Индикатори: 

 Однос броја наставног особља броја студената;  

 Просјечна оцјена према студентској анкети; 

 Број објављених јединица наставне литературе;  

 Број наставног особља који су престали са радом (незадовољство запослених); 

 Број наставног особља који је учествовао у стручном усавршавању;  

 Праћење броја дипломираних студента; 

 Анкета о квалитету наставног процеса; 

 Анкета о раду стручних служби. 
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Циљ 4. 

Повећање обима и квалитета научно-истраживачког рада и међународне сарадње 

 

Сви резултати које Универзитет оствари у научно-истраживалком раду треба да буду 

вредновани и доступни на међународном плану, а такође треба да буду препознатљиви. 

Све те компоненте утичу на успјехм, како Универзитета, тако и појединца. Успјех у 

научно-истраживачком раду директно је везан за квалитет наставног кадра, тако да се о 

том квалитету може говорити с обзиром на припадност наставника одређеној научној 

области, јер је познато да на међународном плану не важе исти критеријуми за 

различите научне области. Успјех на овом плану биће мјерљив бројем објављених 

радова наставника Универзитета, и тај број треба да има тренд пораста из године у 

годину. Такође, Универзитет ће подстицати научно-истраживачки рад у сарадњи са 

другим високошколским установама и институтима. Наставиће се, дакле, организација 

научних скупова домаћег и међународног карактера, с тим да ће број ових 

организација бити виши и настојаће се да сваке године, сваки од постојећих факултета 

на Универзитету, реализују по једну научну конференцију у статусу организатора или 

суорганизатора. За правилну и благовремену реализацију овог циља неопходно је 

финансијско учешће Универзитета у суфинансирању одлазака наставног кадра на 

научне скупове у земљи и иностранству, у организацији других високошколских 

установа. Ови научни скупови отвориће пут ка бржем закључивању споразума о 

сарадњи. Све ове активности на научно-истраживачком плану имаће за резултат знатно 

већи број објављених радова наставника и сарадника који изводе наставу на 

Универзитету. 

Задаци које Универзитет поставља су: 

 

Индикатори:  

 Повећање научних конференција; 

 Повећање домаћих и међународних научно-истраживачких пројеката у којима 

учествују запослени са Универзитета; 

 Повећање броја објављених радова у свјетским часописима; 

 Склапање уговора о сарадњи са Универзитетима из региона и Европе;а 

 Повећање броја студената који се упућују на размјену; 

 Повећање броја студената који долазе на размјену; 

 Повећање наставника који се упућују на усавршавање на неке од познатих 

универзитета и факултета;  

 Припрема извођења наставе на енглеском језику за заинтересоване студенте из 

иностранства; 

 Унапређење рада Службе за међународну сарадњу кроз едукацију и 

оспособљавање запослених; 

 Укључивање Универзитета у међународне пројекте TEMPU, ERASMUS + итд. 
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Циљ 5. 

Развој инфраструктурних ресурса Универзитета, и побољшање квалитетa 

властите наставне литературе – издавачка дјелатност 

 

Развоја инфраструктурних ресурса Универзитета 

Универзитет посебну пажњу посвјећује квалитету основних инфраструктурних ресурса 

- простора и опреме, што подразумијева обезбјеђење њиховог обима и структуре у 

складу са потребама наставног и научно-истраживачког процеса као и процеса 

подршке у стручним службама. Универзитет посједује примјерене просторне 

капацитете: учионице, кабинете, лабораторије, библиотеку, читаоницу и остале 

просторе за квалитетно обављање своје дјелатности. Наставни простор распоређен је у 

амфитеатрима, учионицама, лабораторијама, чија опрема је прилагођена различитим 

студијским програмима и вјежбаонама. 

 

Побољшање квалитета властите наставне литературе (издавачка дјелатност) и 

осталих ресурса за учење 

Стандарди квалитета наставне литературе и поступци за обезбјеђење квалитета 

наставне литературе усмјерени су на праћење и контролу квалитета као дио Стратегије 

развоја Универзитета цјелокупног високог образовања на Универзизету и факултетима 

Универзитета. Наставна литература јесте основно и обавезно наставно средство које 

студенти Универзитета и факултета користе у савлађивању предмета студијског 

програма. Како би обезбиједио потребан квалитет наставне литературе, Универзитет 

утврђује минимум стандарда квалитета, који се утврђује у погледу сарджаја, структуре, 

стила и обима текста. Садржај наставне литературе одговара циљевима реализације 

студијског програма, програма и исходима учења предмета за чије савлађивање се 

користи. Веома битан критеријум који ће указивати на степен напредовања у развоју 

наставне литературе јесте број новонабављених публикација и број објављених 

јединица наставне литературе у оквиру универзитетске издавачке дјелатности. За 

наставе у лабораторији, обављање научно-истраживачког рада и других послова, 

боравак студената у лабораторији, правила понашања и рада у лабораторији, правила 

прања лабораторијског посуђа и одлагања отпадака, инвентар лабораторије, 

складиштење, чување хемикалија и инцидентне ситуације. У сврху реализације 

наставе, извођења различитих експеремената и научно-истраживачког рада, потребно 

је да лабораторијски сектор испуњава услове намјене, у смислу опремљености 

неопходним инвентаром. Такође, треба обезбиједити да приступ у лабораторији могу 

имати само за то квалификоване особе, уз одобрење одговорног лица за рад 

лабораторије (у даљем тексту шеф лабораторије), а које су претходно упознате са 

Правилником рада лабораторије. Библиотека Универзитета је саставни дио образовно-

васпитног процеса, односно мјесто у коме се смјешта, стручно обрађује и даје на 

коришћење библиотечки материјал. Библиотечки материјал се стиче куповином, 

поклоном од стране правних или физичких лица и размјеном. Библиотечки материјал 

се састоји од књижног (књиге, часописи и друга штампана грађа) и некњижног (аудио-

визуени медији, CD ROM-ове, DVD-е, дискете) фонда који је од значаја за наставни и 

научни рад Универзитета. Библиотеку Универзитета сачињавају библиотеке пет 

студијских програма: Интегрисане академске студије фармације, Сестринство, 

Основне академске студије психологије, Пољопривредна производња и 

Агроекономија. Како би напредак у овом сегменту рада био видљив, потребно је да се 
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води евиденција свих улагања у лабораторијски сектор, рачунаре, библиотеку и друге 

физичке ресурсе. 

 

Индикатори: 

 Наставак адаптације и доградње постојећег сопственог простора у складу са 

расположивим могућностима;  

 Опремање нових лабораторија; 

 Осавремењавање постојећих лабораторија; 

 Повећање пољопривредног земљишта које служи за огледе; 

 Нова површина објеката; 

 Број нових лабораторија; 

 Број нових рачунара; 

 Број нове опреме у лабораторијама; 

 Површина земљишта намјењено огледима; 

 Укупна улагања у набавку рачунара и софтвера;  

 Укупна улагања у опремање лабораторија;  

 Број нових набављених публикација;  

 Број објављених универзитетских књига;  

 Листа сервисирања опреме. 

 

Циљ 6. 

Повећање интезитета сарадње са привредним партнерима и друштвеном 

заједницом и проширење капацитетa за обављање студентске праксе 

 

Универзитет има стратешки интерес размјене искуства са друштвеном заједницом и 

привредом, па због тога треба дефинисати нове оквире сарадње. Примарни циљ је 

успостављање формалне сарадње са Градском управом Бијељина, дакле, све претходне 

фактичке активности са градском управом треба формализовати, те одредити дубље 

правце дјеловања. Сарадња са локалном управом обезбиједиће још чвршћу повезаност 

Универзитеа са другим субјектима на локалном нивоу. Преговоре треба продубити са 

што већим бројем привредних субјеката на локалном нивоу, како би се добиле ваљане 

информације о захтјевима тржишта, што ће имати утицаја на правац измјене 

студијских програма. Ову сарадњу са привредном, Градском управом и другим 

субјектима приватног и јавног сектора треба искористити и ради упућивања студената 

у ове пословне субјекте ради обављања праксе. У том смислу Универзитет ће на свим 

студијским програмима уредити обрасце ради евиденције присуства практичној 

настави, како би ти подаци могли да се унесу у силабус дипломе, а о чему ће се 

директно упознати и послодавци приликом пријема студената у радни однос. 

Наведеним субјектима у оквиру сарадње треба понудити знања и искуства којима 

располаже универзитет, а и појединачно, сви наставници и сарадници. 
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Индикатори: 

 Закључен споразум о сарадњи са Градом Бијељина, другим пословним 

субјектима и индивидуалним пољопривредним произвођачима; 

 Записници са одржаних састанака са спољним корисницима; 

 Студенти редовно обављају праксу у јавном и приватном сектору; 

 Попуњени дневник праксе за студенте; 

 Учешће Универзитета у пројектима јавног и приватног сектора. 

 

Циљ 7. 

Побољшати квалитет анализе и обраде података и обавеза информисања свих 

заинтересованих страна 

 

Квалитет података које добијамо је од веома велике важности на квалитет пословних 

одлука, а каква ће одлука бити зависи од анализе података које спроводимо. Због тога 

је веома битно да анализе које се раде на Универзитету буду у складу са статистичким 

стандардима. Поред обраде података који нам дају информацију и од које зависи 

доношење пословне одлуке веома битан сегмент пословања је пласирање информација 

о Универзитету спољним заинтересованим странама. Због тога Универзитет мора да 

организује одређене садржаје и да их, са резултатима, пласира јавности. За правилно 

обављање овог сегмента рада Универзитета неопходно је донијети Стратегију 

информисања јавности на Универзитету „Бијељина“ којом ће се уредити сва битнија 

питања. Квалитет информација о Универзитету задовољавајући је онолико колико су 

информације доступне јавности, како у медијима, тако и на сајту Универзитета и 

другим друштвеним мрежама које Универзитет користи. Битан сегмент информисања 

јесте извјештавање са састанака са спољним заинтересованим странама. Поред 

наведених, веома је битно информисање студената, односно доступних материјала о 

настави на сајту Универзитета. 

 

Индикатори: 

 

 Исказано задовољство анкетираних спроведеном анкетом; 

 Број наставних материјала на интернет страници;  

 Број информација у медијима; 

 Број информација на интернет страници;  

 Број извјештаја са одржаних састанака са спољашњим корисницима. 
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XIII. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЦИЉЕВА 

 

ЦИЉ I 

 

ПОБОЉШАВАЊЕ КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА, ЊИХОВА РЕВИЗИЈА 

И УВОЂЕЊЕ НОВИХ И УСКЛАЂИВАЊЕ И ДОНОШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ И НОВИХ 

ПРАВИЛНИКА И ПРОЦЕДУРА СХОДНО ПРОМЈЕНАМА ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА 

 

Табела 11 Индикатори степена реализације стратешког циља (показатељи 

успјешности) 

РБ Индикатор Опис задатка Одговорност Рок 

1.1. 
Однос пријављених и 

уписаних студената 

Сваке године вршити 

упоређивање пријављених 

и уписаних студената. 

Пожељно је да разлика 

буде мала. 

Проректор 

за наставу 

Континуиран

о Уписни рок 

1.2. 
Нови лиценцирани 

студијски програми 

Ради правилног развоја 

Универзитета неопходно је 

редовно подношење 

захтјева за нове студијске 

програме. 

Сенат, НН 

вијећа 

факултета 

 

Континуиран

о 

1.3. 
Број акредитованих 

студијских програма 

Сви лиценцирани 

студијски програми треба 

да су акредитовани. 

Директор   

1.4. 

Број студената на 

евиденцији Завода за 

запошљавање РС 

Редовно, у оквиру 

обезбјеђења квалитета, 

испитивати стање на 

заводу за запошљавање о 

броју незапослених лица са 

дипломом Универзитета 

„Бијељина“. 

Центар за 

континуиран

у едукацију, 

праћење 

каријере и 

сарадњу са 

привредом 

Децембар  

1.5 
Ефикаснији процес 

студирања 

Усклађивање постојећих и 

доношење нових 

правилника сходно 

промјенама Закона и 

других аката. 

Правна 

служба 

Универзитет

а 

Континуиран

о 
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ЦИЉ II 

 

КОНТИНУИРАНО ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА УПИСАНИХ СТУДЕНАТА, ПОВЕЋАЊЕ 

БРОЈА ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА И СМАЊЕЊЕ БРОЈА СТУДЕНАТА КОЈИ 

НАПУШТАЈУ СТУДИЈЕ 

 

Табела 12 Индикатори степена реализације стратешког циља (показатељи 

успјешности) 

РБ Индикатор Опис задатка Одговорност Рок 

2.1. 

Повећање броја 

уписаних 

студената 

Повећати број уписаних 

студената на свим годинама 

студија.  

Служба за 

маркетинг и 

односе са 

јавношћу 

Стална 

активност 

2.2. 

Унапређење 

маркетинг 

активности 

Универзитета 

Служба за маркетинг 

факултета непрекидно 

унапређује промоцију 

студијских програма у 

средствима информисања. 

Служба за 

маркетинг и 

односе са 

јавношћу 

Сваки 

семестар 

2.3. 

Формирање 

друштвених 

мрежа 

Универзитета 

Развити друштвене мреже као 

што су Instagram, Facebook, 

Viber itd , преко којих би 

кандидати за упис били 

информисани о активностима 

Универзитета. 

Служба за 

маркетинг и 

односе са 

јавношћу 

Континуирано  

2.4. 

Учешће 

Универзитета на 

сајамским 

манифестацијама 

Повећати број манифестација 

на којима учествује 

Универзитет као што су 

сајмови образовања.  

 Служба за 

маркетинг и 

односе са 

јавношћу 

Континуирано 

2.5. 

Стално подизати 

ниво улаза, 

односно 

привлачења 

најбољих 

кандидата из 

средњих школа 

Промоцијом сопствених 

студијских програма и 

њихових исхода учења, 

могућностима стицања знања, 

вјештина, истраживачког 

потенцијала и компетенција 

за запошљавање, 

могућностима 

интернационализације у 

облику размјене студената. 

Рукодоство 

Универзитета, 

наставници и 

сарадници и 

руководиоци 

факултета 

Стална 

активност 

2.6 

Прецизније и 

детаљно 

дефинисати исходе 

учења 

Прецизније и детаљно 

дефинисати исходе учења на 

свим студијским програмима 

посебно са јасним описом. 

специфичних знања, вјештина 

и компетенција студената 

након завршетка студија, а та 

НН вијећа 

факултета 

До краја 2020. 

године 



 

32 

 

укупна знања, вјештине и 

компетенције студената на 

студијским програмима 

расподијелити по 

припадајућим наставним 

предметима у оквиру 

њихових силабуса. 

2.7. 
Анализа метода 

наставе 

Методе наставе на свим 

студијским програмима, на 

сваком наставном предмету 

детаљно анализирати и 

осавременити са циљем 

преласка са „класичних" на 

савремене облике предавања 

и практичан, истраживачки 

рад на вјежбама, укључујући 

у поступак осавремењавања и 

одговарајућу литературу за 

наставне предмете и план 

њеног обезбјеђења. 

Наставници и 

сарадници 

Универзитета  

До краја 2020. 

године 

2.8. 
Осавременити 

анкетни упитник 

Осмислити анкетни упитник 

за анализу повратних 

информација из праксе о 

свршеним студентима и 

њиховим компетенцијама од 

свих заинтересованих страна, 

првенствено од послодаваца и 

тржишта рада и ту анкету 

уврстити у постојећи систем 

анкета као сталан облик 

истраживања. 

Комисија за 

објезбјеђење 

квалитета 

До краја 2020. 

године  

2.9. 

Ускладити 

обавезе студената 

са вредношћу 

ECTS бодова 

Ускладити обавезе студената са 

вредношћу ECTS бодова и 

дефинисати поред наставе, 

вјежби које су остале 

активности које улазе у 

оптерећење студента.  

Проректор за 

наставу 

До краја 2020. 

године 

2.10

. 

Повећати 

пролазност 

студената на 

испитима 

Праћење пролазности 

студената на испитима и 

организовање додатних 

активности ако је потребно. 

Проректор за 

наставу 

Стална 

активност 

2.11

. 

Успоставити већу 

сарадњу са 

Националном 

службом за 

запошљавање 

Пратити потребе тржишта за 

квалификованим кадровина и 

омогућити дипломираним 

студентима брже 

запошљавање. 

Центар за 

континуирану 

едукацију, 

праћење 

каријере и 

сарадњу са 

привредом 

Стална 

активност 
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2.12 

Учешће студента 

на научним 

конференцијама 

Подстицати студенте за 

учешће на научним 

конференцијама кроз 

одређене видове мотивације. 

Наставници и 

сарадници 

Универзитета 

Стална 

активност 

2.13

. 

Организовање 

стручних 

екскурзија 

Посјета успјешним 

предузећима како у земљи 

тако и у иностранству ради 

стицања нових знања. 

Центар за 

континуирану 

едукацију, 

праћење 

каријере и 

сарадњу са 

привредом 

Стална 

активност 

2.14

. 

Додатна настава 

и консултације 

Организовање додатне 

наставе и консултација за 

студенте који су у радном 

односу. 

Проректор за 

наставу 
По потреби 

 

 

ЦИЉ III 

 

OСИГУРAЊЕ КOМПEТEНТНOСТИ И КВAЛИТEТА НAСТAВНИКА И 

САРАДНИКА И ПОВЕЋАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 

 

Табела 13 Индикатори степена реализације стратешког циља (показатељи 

успјешности) 

РБ Индикатор Опис задатка Одговорност Рок 

3.1. 

Увести сопствени 

систем 

вредновања 

резултата 

У циљу сталног подизања 

нивоа компетентности 

наставника и сарадника 

Универзитета увести 

сопствени систем вредновања 

резултата. 

Комисија за 

обезбјеђење 

квалитета  

До краја 2020. 

године 

3.2. 

Анкета о 

квалитету 

наставног процеса 

Унаприједити постојећу 

анкету о оцјени наставног 

процеса.  

Комисија за 

обезбјеђење 

квалитета 

До краја 2020. 

године 

3.3. 

Анкета за 

оцјењивање рада 

Универзитета и 

његових дијелова 

Унаприједити постојећу 

анкету о оцјени рада 

Универзитета и његових 

дијелова као што су 

Студентска служба, 

библиотека, руководство 

Универзитета, хигијена итд. 

Прорекотор 

за квалитет 

и кадрове и 

Комисија за 

обезбјеђење 

квалитета  

До краја 2020. 

године  

3.4. 

Однос броја 

наставног особља 

и броја студената 

Провјерити колики је однос 

наставика и студената.  

Проректор 

за наставу 
 Децембар  

3.5. 
Просјечна оцјена 

према студентској 

Спровести анкетирање 

студената да би се утврдило 

Комисија за 

обезбјеђење 

Сваки 

семестар 
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анкети којом оцјеном студенти 

оцјењују сваког наставника.  

квалитета 

3.6. 

Број објављених 

јединица наставне 

литературе 

За постизање успјешности 

прати се број јединица 

објављених у Центру за 

издавачку дјелатност 

Универзитета. 

Проректор 

за наставу и 

Центар за 

издавачку 

дјелатност 

Континуирано  

3.7. 

Број наставног 

особља који је 

престао са радом 

Испитати разлог престанка 

радног односа. Утврдити 

постојање незадовољства 

Универзитетом. 

Проректор 

за квалитет 

и кадрове, 

директор 

Континуирано 

3.8. 

Број наставног 

особља који је 

учествовао у 

стручном 

усавршавању 

Направити списак наставника 

који су учествовали на 

научним скуповима и на 

стручним скуповима. 

Проректор 

за научни 

рад и 

међународну 

сарадњу 

Континуирано  

 

 

ЦИЉ IV 

 

ПОВЕЋАЊЕ ОБИМА И КВАЛИТЕТА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА И 

МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ 

 

Табела 14 Индикатори степена реализације стратешког циља (показатељи 

успјешности)  

РБ Индикатор Опис задатка Одговорност Рок 

4.1. 

Повећање броја 

домаћих и 

међународних 

научно-

истраживачких 

пројеката 

Сачинити листу 

међународних и домаћих 

пројеката. 

Проректор за 

науку и 

међународну 

сарадњу  

Континуирано 

4.2. 

Повећање броја 

домаћих и 

међународних 

научно-

истраживачких 

конференција 

Сачинити листу 

међународних и домаћих 

конференција. 

Проректор за 

науку науку и 

међународну 

сарадњу 

Континуирано 

4.3. 

Однос 

финансирања, 

истраживања и 

броја наставног 

особља 

У листама за 

истраживачке активности 

наставника потребно је 

додати колону за 

евиденцију начина 

финансирања одласка на 

Служба за 

рачуноводствено-

финансијске 

послове  

Проректор за 

науку и 

Континуирано 
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исте. 

Успјешност постоји ако 

постоји тенденција 

финансирања од стране 

Универзитета. 

међународну 

сарадњу 

4.4. 
Број објављених 

радова 

Повећање броја 

објављених радова у 

свјетским часописима. 

Проректор за 

науку и 

међународну 

сарадњу 

Континуирано 

4.5. 

Већи број 

студента који 

иду на размјену 

Повећање броја студената 

који се упућују на 

размјену. 

Проректор за 

науку и 

међународну 

сарадњу 

Континуирано 

4.6 

Већи број 

студената који 

долазе на 

размјену 

Повећање броја студента 

који долазе на размјену. 

Проректор за 

науку и 

међународну 

сарадњу 

Континуирано 

4.7 

Повећање броја 

наставника који 

се упућују на 

усавршавање 

Повећање броја 

наставника који се упућују 

на усавршавање како у 

земљи тако и 

иностранство. 

Прорекотор за 

квалитет и 

кадрове 

Континуирано 

4.8. 

Настава на 

енглеском 

језику 

Припрема наставе на 

енглењском језику за 

стране студенте. 

Проректор за 

науку и 

међународну 

сарадњу 

До краја 2021 

4.9. 

Унапређење 

рада Службе за 

међународну 

сарадњу 

Унапређење рада Центра 

за међународну сарадњу 

кроз едукацију и 

оспособљавање 

запослених. 

Центар за 

међународну 

сарадњу 

Континуирано 

4.10 

Укључивање 

Универзитета у 

међународне 

пројекте 

Укључивање 

Универзитета у 

међународне пројекте 

TEMPUS, ERASMUS и др. 

Центар за 

међународну 

сарадњу 

Континуирано 
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ЦИЉ V 

 

РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРНИХ РЕСУРСА УНИВЕРЗИТЕТА И ПОБОЉШАЊЕ 

КВАЛИТЕТ ВЛАСТИТЕ НАСТАВНЕ ЛИТЕРАТУРЕ - ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ 

 

Табела 15 Индикатори степена реализације стратешког циља (показатељи 

успјешности) 

РБ Индикатор Опис задатка Одговорност Рок 

5.1. 
Повећање 

простора  

Наставак адаптације и 

доградње постојећег 

сопственог простора у 

складу са расположивим 

могућностима.  

Руководство 

Универзитета  

Стална 

активност 

5.2. 
Опремање нових 

лабораторија 

Набавка неопходне опреме 

за одвијање практичне 

наставе и истраживачког 

рада.  

Руководство 

Универзитета 

Стална 

активност 

5.3. 

Куповина или 

закуп 

пољопривредног 

земљишта 

Повећање пољопривредног 

земљишта које служи за 

огледе студената 

Пољопривреднoг 

факултета. 

Руководство 

Универзитета 

Стална 

активност 

5.4 
Број нових 

рачунара 

Набавка нових рачунара 

неопходних за извођење 

практичних вјежби као и за 

рад запослених. 

Руководство 

Универзитета, 

Информатичка 

служба 

Стална 

активност 

5.5. 

Укупна улагања у 

набавку рачунара 

и софтвера 

Прати се стање рачунарске 

опреме по амфитеатрима и 

учионицама, те рачунарској 

сали, те друге опреме за 

извођење наставе и 

требовања најављују од 

Службе за 

рачуноводствено-

финансијске послове, која 

редовно води евиденцију 

улагања. 

Информатичка 

служба, 

руководство 

Универзитета 

Континуирано 

5.6. 

Укупна улагања у 

опремање 

лабораторија 

Прати се стање 

лаборатијске опреме, 

хемикалија и других 

припадака за извођење 

вјежби у лабораторијама, те 

друге опреме за извођење 

наставе и и требовања 

најављују од Службе за 

Руководилац 

лабораторијског 

сектора, Служба 

за 

рачуноводствено-

финансијске 

послове 

Континуирано 
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рачуноводствено-

финансијске послове, која 

редовно води евиденцију 

улагања. 

5.7. 

Број нових 

набављених 

публикација 

Ажурирати евиденцију 

литературе која је купљена 

или поклоњена. Списак 

почети водити од почетка 

2020.године. 

Библиотекар Континуирано 

5.8. 

Број објављених 

универзитетских 

књига 

Редовно ажурирати 

евиденцију литературе која 

је објављена у оквиру 

Центра за издавачку 

дјелатност при 

Универзитету. 

Центар за 

издавачку 

дјелатност 

Континуирано 

5.9. 

Листа 

сервисиране 

опреме 

Евиденција извршених 

сервиса по свим 

сегментима физичких 

ресурса. 

Комисија за 

обезбјеђење 

квалитета 

Континуирано 

 

 

ЦИЉ VI 

 

ПОВЕЋАЊЕ ИНТЕЗИТЕТА САРАДЊЕ СА ПРИВРЕДНИМ ПАРТНЕРИМА, 

ДРУШТВЕНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ И ПРОШИРЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ 

 

Табела 16 Индикатори степена реализације стратешког циља (показатељи 

успјешности) 

РБ Индикатор Опис задатка Одговорност Рок 

6.1. 

Закључен 

споразум о 

сарадњи са Градом 

Бијељина, другим 

пословним 

субјектима и 

индивидуалним 

пољопривредним 

произвођачима 

Током 2020. 

године приоритет 

је закључити 

споразум о 

сарадњи са Градом 

Бијељина, као и 

другим 

привредним 

субјектима како би 

се прошириле 

могућности за 

обављање 

студентске праксе. 

Директор 2020.година 
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6.2. 

Извјештаји медија 

о стручном 

савјетовању 

пољопривредним 

произвођачима 

Посјета 

пољопривредним 

газдинствима. 

Директор Континуирано 

6.3. 

Јавно 

презентовани 

материјали о 

стручним 

едукацијама  

Организација 

стручних 

семинара. 

Директор, 

Центар за 

континуирану 

едукацију, 

праћење каријере и 

сарадњу са 

провредом, 

Служба за 

маркетинг и 

односе са 

јавношћу 

Континуирано 

6.4. 

Записници са 

одржаних 

састанака са 

спољним 

корисницима 

Са одржаних 

састанака 

саставите одређене 

забиљешке или 

записнике ако се за 

то створе 

могућности. 

Директор Континуирано 

6.5. 

Студенти редовно 

обављају праксу у 

јавном и 

приватном сектору 

Контрола 

обављања праксе 

за студенте. 

 Директор и 

декани  
Континуирано 

6.6. 
Попуњен дневник 

праксе за студенте 

Контрола 

ипуњеност 

дневника праксе. 

Предметни 

наставници и 

декани  

Континуирано 

 

 

ЦИЉ VII 

 

ПОБОЉШАТИ КВАЛИТЕТ АНАЛИЗЕ И ОБРАДЕ ПОДАТАКА И ОБАВЕЗА 

ИНФОРМИСАЊА СВИХ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА 

 

Табела 17 Индикатори степена реализације стратешког циља (показатељи 

успјешности)  

РБ Индикатор Опис задатка Одговорност Рок 

7.1. 

Исказано 

задовољство 

анкетираних 

спроведеном 

Анкетни листић садржи 

питање о оцјени 

квалитета спроведене 

анкете. 

Комисија за 

обезбјеђење 

квалитета 

При сваком 

анкетирању 
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