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На основу Члана 63 Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 88/2017) и Члана 24 Статута Високе струковне 

школе - Интернационални центар за професионалне студије, Београд (у даљем тексту: ИЦЕПС), као и у складу са 

препорукама Националног савета за високо образовање Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије, Савет ИЦЕПС-а доноси 

 

 

ОДЛУКУ 
о усвајању плана рада Високе струковне школе - Интернационални центар за професионалне студије, 

Београд 

 

План рада ИЦЕПС-а подразумева дефинисање активности везане за развој и унапређење ИЦЕПС-а: 

 

Генерални план рада: 

 

1. План рада у образовном процесу 

Наставни процес представља основну делатност ИЦЕПС-а, те ће се као такав и даље налазити у фокусу рада 

ИЦЕПС-а. Примарни задатак у наредном периоду ће бити реализација акредитованих студијских програма, а осим 

тога, ИЦЕПС у плану има и следеће активности: 

- измене и допуне актуелних правилника и процедура ИЦЕПС-а у складу са новим Законом о високом 

образовању Републике Србије, 

- доношење одговарајућих правилника предвиђених Статутом ИЦЕПС-а у циљу повећања квалитета или 

ефикасности рада; 

- преиспитивање броја студената на појединим постојећим студијским програмима у циљу усклађивања 

реалних потреба и акредитованог броја студената, 

- припрема материјала за акредитацију нових студијских програма основних струковних студија 

(Здравствена нега, Физиотерапија, Радиологија, Пословна економија) и мастер струковних студија 

(Менаџмент), у складу са изменама у Закону о високом образовању РС, 

- повећање нивоа квалитета наставног процеса и ефикасности студирања, 

- повећању одговорности наставног и ненаставног особља, као и студената ИЦЕПС-а према својим 

обавезама у наставном процесу, 

- повећање броја наставника и сарадника ИЦЕПС-а, посебно у области медицинског поља, с обзиром на 

акредитовање студијских програма (први пут) у оквиру овог поља, 

- успостављање уговорне сарадње са здравственим установама (наставне базе), академским, привредним и 

друштвеним институцијама у циљу обављања стручне праксе студената ИЦЕПС-а, као и разних облика 

сарадње установа, 

- проширење просторних капацитета ИЦЕПС-а (активирање додатних пословних просторија за потребе 

наставе у непосредној близини седишта установе), 

- обнављање ресурса (наставна учила, опрема, информационе технологије и др.), 

- унапређење ефикасности рада студентске службе уз примену нових информационих система и 

одговарајућих софтвера, 

- обезбеђивање нових библиотечких примерака и подмлађивање литературе за све предмете постојећих 

студијских програма, 

- иницирање издавачке делатности ИЦЕПС-а, 

- посебан консултативни (додатни) рад са студентима завршних година основних струковних студија и 

специјалистичких струковних студија у циљу њиховог увођења у реалне пословне токове, 

- евалуација наставног процеса и радног окружења од стране студената, наставног и ненаставног особља, као 

и интентивирање рада Комисије за обезбеђивање квалитета рада ИЦЕПС-а. 

 

2. План рада у подручју сарадње са другим едукационим, здравственим, привредним или друштвеним 

институцијама 

Да би се у наредном периоду развио овај облик сарадње, потребно је: 

- формирање мултидисциплинарних тимова наставног и ненаставног особља, могуће и студената 

(различитих струка) који ће заједно, на нивоу ИЦЕПС-а, изналазити могућа подручја сарадње ИЦЕПС-а и 

друге установе засноване на међусобним интересима, као и конкурисати за домаће или међународне 

пројекте са партнерским институцијама у земљи или иностранству, 

- подизање нивоа квалитета, ефикасности и контроле квалитета рада на виши ниво и уједначавање начина 

рада са ЕУ стандардима, 

- формирати јединствену базу података свих значајнијих пројеката ради стварања референтне листе, 
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- створити имиџ ИЦЕПС-а као признатог, цењеног и респектабилног субјекта у окружењу. 

 

3. План рада у подручју научно-истраживачког рада 

Научно-истраживачки рад ИЦЕПС-а биће оријентисан првенствено ка примењеним истраживањима у свим 

областима које се изучавају на ИЦЕПС-у, укључујући и мултидисциплинарна истраживања унутар ИЦЕПС-а, али и 

других институција у земљи и иностранству: 

- програм основних истраживања, 

- програм трансфера знања и технологија и подстицањa примене резултата научно-истраживачког и 

стручног рада, 

- програм развоја информационих система (почевши од информационог система за рад студентске службе 

ИЦЕПС-а), 

- програм развоја научно-истраживачког подмлатка, 

- програм интензивирања рада наставника и сарадника ИЦЕПС-а у смислу објављивања научних и стручних 

радова, организацији и учешћу на научним и стручним скуповима и сл. 

- програм унапређења издавачке делатности ИЦЕПС-а, 

- програм набавке научне и стручне литературе из иностранства, 

- програм повезивања ИЦЕПС-а са научним, стручним и струковним организацијама које су у функцији 

унапређења едукације, научно-истраживачког рада, здравља или промоцији и популаризацији знања, 

- програм међународне сарадње. 

 

4. План рада у подручју међународне сарадње 

Међународна сарадња на европском и ширем (глобалном) простору високог образовања и науке је стратешко 

опредељење ИЦЕПС-а. ИЦЕПС већ сада има више институција са којима је успостављена међународна сарадња, 

као што су:  

- Alma Mater Europaea – Evropski Centar Maribor, Марибор, Словенија, 

- Fakultet za kemijo in kemijsko inžinjerstvo, Марибор, Словенија, 

- Klinika za tumore "Sestre milosrdnice", Загреб, Хрватска, 

- BHV, Загреб, Хрватска, 

- Univerzitet modernih znanosti, Мостар, Босна и Херцеговина, 

- Dekra Аutomotive Сolutions, Штутгарт, Немачка,  

- и др. 

У наредном периоду планира се интензивирање сарадње кроз заједничке активности: 

- мобилност наставника и студената,  

- размена научне и стручне литературе, 

- заједничко учествовање у научним радовима и научним скуповима, 

- учешће на међународним позивима за добијење средстава за реализацију пројеката, 

- размена искустава у организацији постојећих студијских програма и увођењу савремених педагошких 

технолошких иновација (SMART табле, снимање предавања, click системи, мултимедијски приступи, 

коришћење мобилних телефона у наставном процесу и др.), 

- развој заједничких студијских програма, 

- обезбеђивање могућности праксе или усавршавања студената у иностранству 

- и др. 

 

5. План рада у подручју сарадње са студентима 

Основа сарадње са студентима базира се на успостављању партнерског односа. У складу са Болоњским процесом, 

наставници и сарадници ИЦЕПС-а радиће још више на максималном уважавању студентских ставова, сугестија и 

идеја, унапређујући и иновирајући студијске програме и концепт студија. У том циљу, ИЦЕПС ће радити на 

афирмацији учешћа студената у доношењу одлука и унапређењу наставног процеса, што је кључно за развој 

партнерског односа институције, наставника и студената. Студентски парламент ће својим активностима оснажити 

и делегирати студентима реалну одговорност за развој ИЦЕПС-а, као и јачати сарадњу засновану на партнерском и 

равноправном односу. Партнерско учешће студената је кључно посебно у следећим сегментима: 

- поступак евалуације, 

- унапређење постојећих студијских програма, 

- креирање нових студијских програма. 

Студенти треба да препознају сопствену улогу и одговорност у поступку евалуације студијског програма. Са друге 

стране, резултати евалуације морају се користити и приликом избора у звање и при институционалним решавањима 

проблема које су студенти идентификовали (ИЦЕПС је у том смислу већ инкорпорирао оцену студената у уговоре о 

раду свог наставног и ненаставног особља). 
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6. План рада у подручју контроле квалитета 

Након успостављања нове власничке структуре и других статусних промена, ИЦЕПС планира знатно подизање 

нивоа контроле квалитета преко процеса унутрашње провере квалитета (уз паралелну спољашњу проверу 

квалитета), као и самовредновања и вредновања рада наставног и ненаставног особља и установе у целини. У том 

смислу, план ИЦЕПС-а је: 

- измена Правилника о раду Комисије за обезбеђење квалитета, 

- интензивирање рада Комисије за обезбеђење квалитета, 

- интензивирање процеса контроле спровођења корективних мера након извештаја Комисије за обезбеђење 

квалитета, 

- укључивање студената као партнера у процес контроле квалитета и унапређења наставног процеса, 

- побољшање опремљености ИЦЕПС-а у односу на досадашњи рад (наставна учила, опрема...), 

- побољшање и подмлађивање библиотечког фонда ИЦЕПС-а и интензивирање издавачке делатности, 

- подизање броја штампаних издања самих наставника ИЦЕПС-а, 

- јачање примене информационих технологија у самој Установи, 

- повећање квалитета и избора могућности за стручну праксу студената ИЦЕПС-а (повећање броја наставних 

база ИЦЕПС-а), 

- и др. 

 

Временски план активности ИЦЕПС-а: 

 

јануар 2017 
анализа извештаја Комисије за обезбеђење квалитета Високе школе из претходног 

периода рада и анализа затеченог стања 

јануар 2017 утврђивање плана рада и краткорочних и дугорочних корективних мера ИЦЕПС-а 

јануар 2017 - 

јуни 2017 

рад на акредитационом материјалу нових студијских програма ИЦЕПС-а (осс 

Здравствена нега, осс Физиотерапија, осс Радиологија, осс Пословна економија, мсс 

Менаџмент) 

јануар 2017 - 

јуни 2017 
процес избора нових наставника и сарадника ИЦЕПС-а 

март 2017 - октобар 

2017 

потписивање уговора о пословно-техничкој сарадњи са новим наставним базама у циљу 

проширења дијапазона демонстрационих вежби, као и територијалног проширења 

капацитета за обављање Стручне праксе студената ИЦЕПС-а (у циљу смањивања 

трошкова студентима ИЦЕПС-а који нису из Београда) 

април 2017 повезивање ИЦЕПС-а са академским доменом 

април 2017 - 

мај 2017 

ревидирање Статута ИЦЕПС-а, Правилника о обезбеђивању квалитета рада, Правилника 

о систематизацији радних места, Правилника и избору у звање наставника и срадника, 

Правилника о уџбеницима и других релевантних докумената 

април 2017 - 

децембар 2017 
интензивирање маркетиншких активности ИЦЕПС-а 

април 2017 - 

децембар 2017 

активности на повезивању ИЦЕПС-а са домаћим и страним академским, здравственим, 

привредним и друштвеним институцијама у смислу могућности посета и демострације 

рада студената ИЦЕПС-а или других видова пословно-техничке сарадње 

мај 2017 - јули 2017 рад на запошљавању новог ненаставног кадра ИЦЕПС-а 

мај 2017 - септембар 

2017 
редизајн сајта и јачање интерактивности сајта ИЦЕПС-а према студентима ИЦЕПС-а 

јуни 2017 - јули 2017 проширење просторних капацитета ИЦЕПС-а (Београд: Булевар уметности 29) 

јуни 2017 - јули 2017 

праћење реализације постојећих изборних предмета свих актуелних студијских програма 

током шк. 2016/17 год. и дефинисање мера за њихово унапређење или евентуалну замену 

за друге изборне предмете који би још боље пратили трендове 

јуни 2017 - јули 2017 

ревидирање избора наставних јединица на предавањима, односно избора вежби на 

часовима вежби на свим студијским програмима ИЦЕПС-а са осебним акцентом на 

мапирању предмета (дефинисању где се шта предаје код наставних јединица које су на 

границама два или више предмета) 

јуни 2017 - децембар 

2017 

израда, тестирање и имплементација посебног софтвера за рад Студентске службе у 

смислу ефикаснијег администрације административно-финансијских послова 

јуни 2017 - март 2018 рад на проширењу библиотечког фонда ИЦЕПС-а 
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август 2017 - 

септембар 2017 
припрема материјала за акредитацију установе ИЦЕПС-а 

септембар 2017 анализа до сада спроведених мера; корективне мере 

септембар 2017 обука наставника у новинама за шк. 2017/18 год. 

септембар 2017 - март 

2018 

регистрација ИЦЕПС-а као претплатника неколико нових научних и стручних, домаћих и 

међународних часописа 

октобар 2017 

почетак процеса снимања предавања и процеса постављања снимака предавања на сајт 

ИЦЕПС-а посредством посебног софтвера, а као помоћ студентима који не могу 

присуствовати предавањима 

октобар 2017 - 

новембар 2017 

планирање учествовања на стручним, научним скуповима и подстицање студената, 

сарадника и наставника ИЦЕПС-а за активно укључивање у различитим семинарима, 

едукацијама, научним и стручним скуповима; 

октобар 2017 - 

децембар 2017 
унапређење ваннаставних активности студената 

октобар 2017 - мај 

2018 

праћење реализације наставног процеса свих студијских програма и уочавање мера за 

унапређење квалитета и ефикасности студирања 

октобар 2017 - мај 

2018 

активности по питању јачања издавачке делатности ИЦЕПС-а (издавање библиотечког 

материјала наставника и сарадника ИЦЕПС-а) 

децембар 2017 - 

јануар 2018 

доношење плана организације научних скупова ИЦЕПС-а за 2018. год. (области: 

комуникација, прва помоћ, менаџмент у здравству, континуиране медицинске едукације – 

више тема и др.) 

децембар 2017 - 

фебруар 2018 

доношење плана извођења континуираних едукација за здравствене раднике и 

здравствене техничаре за период 2018. год.; 

рад на оснивању Центра за континуирану едукацију 

фебруар 2018 

анализа закључака Комисије за обезбеђење квалитета и Савета ИЦЕПС-а на основу 

резултата рада ИЦЕПС-а током зимског семестра шк. год 2017/2018 с посебним акцентом 

на поређењу планираних задатака и реализованих циљева ИЦЕПС-а 

март 2018 анализа до сада спроведених мера (зимски семестар 2018); корективне мере 

јуни 2017 - јули 2018 

праћење реализације постојећих изборних предмета свих актуелних студијских програма 

током шк. 2016/17 год. и дефинисање мера за њихово унапређење или евентуалну замену 

за друге изборне предмете који би још боље пратили трендове 

јуни 2018 - септембар 

2018 

спровођење редовног годишњег процеса анкетирања студената ИЦЕПС-а (приликом 

овере семестра и уписа наредне школске године) 

јули 2018 

анализа закључака Комисије за обезбеђење квалитета и Савета ИЦЕПС-а на основу 

резултата рада ИЦЕПС-а током летњег семестра шк. год 2017/2018 с посебним акцентом 

на поређењу планираних задатака и реализованих циљева ИЦЕПС-а 

јули 2018 
анализа могућности дигитализације штампаног и електронског наставног материјала 

ИЦЕПС-а чији су аутори наставници и сарадници ИЦЕПС-а 

 

Доставити: 

1. Наставно веће ИЦЕПС-а 

2. Савет ИЦЕПС-а 

3. декан 

4. архива 

 

Београд, 26.06.2017. год.  

 

 

Високе струковне школе - Интернационални центар за 

професионалне студије, Београд 

директор 

 

 

 

_______________________ 

проф. др Срђан Стојановић 
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