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2.5. ФАКУЛТЕТ ЗДРАВСТВЕНИХ, ПРАВНИХ И ПОСЛОВНИХ СТУДИЈА У 

ВАЉЕВУ 
 

1. УВОД 

Факултет здравствених, правних и пословних студија у Ваљеву успешно прати реформе 

које се спроводе у нашој академској заједници према начелима Европског образовног 

простора.  

Имплементирани су акредитовани наставни програми на основним (Пословна 

економија – модули Финансије и рачуноводство, Маркетинг, менаџмент и психологија; 

Туризам и хотелијерство; Пословно право; Пословни софтверски системи; 

Сестринство) и мастер (Информациони системи и технологије и Пословна економија - 

Финансије, Туризам и Маркетинг и менаџмент) студијама. Такође, поднет је захтев  за 

акредитацију  програма Менаџмент у здравству и напредне клиничке праксе на мастер 

студијама и Физиотерапија (трогодишње, струковне студије). 

Факултет има акредитовану Високошколску јединицу у Шапцу од 2014. године. 

Примењујемо систем oбезбеђења квалитета у циљу развијања упоредних критеријума 

и методологија на основу којих би се могла оцењивати успешност Факултета и 

упоредити га са другим високошколским институцијама у земљи и иностранству. 

Створени су услови за континуирано учествовање студената у управљању Факултетом. 

У школској 2017/2018. години реализоване су активности предвиђене планом и 

програмом, а у складу са постављним циљевима, што је на прави начин представљено у 

извештају који следи. 

Све активности које су реализоване у наставним и ваннаставним процесима имале су 

за циљ да унапреде квалитет, процесе рада и образовања на Факултету, што је на прави 

начин представљено у Стратегији квалитета, а кроз активности седница органа 

управљања, види се на прави начин, како су се у пракси реализовали постављени 

циљеви. Стратегија квалитета показује да је систем обезбеђења квалитета на 

Факултету уведен како би се побољшао квалитет студентског искуства на нашем 

Факултету – од пријаве и уписа на факултет, преко предавања, испита и дипломирања 

до запошљавања и доживотног учења.  

Факултет послује у складу са Законом о високом образовању (Службени гласник РС бр. 

76/05), Законом о научноистраживачкој делатности (Службени гласник РС бр. 50/06) и 

осталим релевантним прописима на подручју Републике Србије. 

Студенти поред редовних наставних активности имају могућност да се укључе у 

програме предвиђене Програмом рада Центра за развој каријере и Програмима рада 

Ментора студијских програма. 
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1.1 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ 

 

1. Назив и седиште Универзитет Сингидунум Београд 

Факултет здравствених, правних и 

пословних студија  

2. Адреса Железничка 5,  

14000 Ваљево, Србија 

3. Шифра делатности 8542 – Високо образовање 

4. Врста студија Академске – Основне и Мастер 

5. Образовно-научно/образовно-уметничко поље Друштвено-хуманистичке науке, 

Медицинске науке и ИМТ и 

двопредметне студије 

6. Студијски програми на основним студијама Економија 240 ЕСПБ 

  Туризам и хотелијерство 240 ЕСПБ 

  Пословно право 240 ЕСПБ 

  Пословни софтверски системи 240 

ЕСПБ 

  Сестринство 240 ЕСПБ 

7. Студијски програми на мастер студијама Пословна економија 60 ЕСПБ 

  Информациони системи и технологије 

60 ЕСПБ 

8. Уверења о акредитацији студијских програма  

 - Уверење о акредитацији високошколске установе Комисије за акредитацију и проверу 

квалитета бр. 612-00-00308/2012-04 од 21.06. 2013. године. 

- Уверење о акредитацији студијског програма ОАС Пословна економија са два модула: 1. 

Модул Финансије и рачуноводство, 2. Модул Маркетинг, менаџмент и психологија 

Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-02709/2017-06 од 

09.02.2018. године. 

- Уверење о акредитацији студијског програма ОАС Туризам и хотелијерство Комисије за 

акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-00308/2012-04 од 21.06. 2013. године. 

- Уверење о акредитацији студијског програма ОАС Пословни софтверски системи 

Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-01118/2017-06 од 29.09. 

2017. године. 
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- Уверење о акредитацији заједничког студијског програма ОАС Пословно право Комисије 

за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-00939/2013-04 од 25.10. 2013. 

године. 

- Уверење о акредитацији студијског програма МАС Пословна економија Комисије за 

акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-02410/2014-04 од 20.03. 2015. године. 

- Уверење о акредитацији студијског програма МАС Информациони системи и технологије 

Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-02410/2014-04 од 20.03. 

2015. године. 

- Решење о акредитацији студијског програма ОАС СестринствоНационалног савета за 

високо образовање број 52/2016-06 од 23.09.2016. године. 

- Уверење о акредитацији студијског програма ОАС Економија у ВЈ Шабац Комисије за 

акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-00837/2014-04 од 27.06. 2014. године. 

- Уверење о акредитацији студијског програма МАС Пословна економија у ВЈ Шабац 

Комисије за акредитацију и проверу квалитета бр. 612-00-00837/2014-04 од 27.06. 

2014. године. 

- Уверење о акредитацији обављања научноистраживачке делатности Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја бр. 660-01-00043/5 од 18.11.2014. године. 

9. Дозволе за рад издате од стране Министарства надлежног за високо образовање 

  Дозвола за рад Министарства просвете број 612-00-00561/ 2007-04 од 18.07.2007. године 
 Допуна Дозволе за рад Министарства просвете број 612-00-01401/2010-04 од 29.11.2010. 

године 
 Допуна Дозволе за рад Министарства просвете број 612-00-01867/2014-04 од 10.02.2015. 

године 
10. Одлука о акредитацији Факултета здравствених, правних и пословних студијао обављању 

научноистраживачке делатности издате од стране Министарства за науку и технолошки 

развој 

  Одлука број 660-01-00043/5 од 18.11.2014. године 

 

1.2. ПРАВНИ СТАТУС ФАКУЛТЕТА 

Факултет обавља своју делатност и учествује у правном промету под називом 

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ ФАКУЛТЕТ ЗДРАВСТВЕНИХ, ПРАВНИХ И ПОСЛОВНИХ 

СТУДИЈА.  

Оснивач Факултета здравствених, правних и пословних студија је Факултет 

Сингидунум са седиштем у Данијеловој бр. 32, у Београду.  

Факултет здравствених, правних и пословних студија у Ваљево је уписан у судски 

регистар код Трговинског суда у Ваљеву дана 04.07.2006. године, регистарски уложак 

бр. 5-210-00. 

Матични број под којим се Факултет води у Републичком заводу за статистику је 

17658832 од 07.07.2006. године.  

Факултет је уписан у јединствени регистар пореских обвезника Пореске управе при 

чему је добијен ПИБ: 104497125 дана 11.07.2006. године.  
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На основу уговора број 005708-261449/2006 Факултет има отворен текући рачун за 

редовно пословање у динарима код банке Интеса 160-261449-71. 

Факултет заступа и представља у правном промету Председник проф. др Оливера 

Николић и Декан проф. др Филип Ђоковић. 

 

1.3. ПРОСТОР И ОПРЕМА 

Факултет здравствених, правних и пословних студија поседује високо квалитетне 

просторне, техничко-технолошке и друге ресурсе за реализацију наставе, предавања, 

вежби и истраживачких послова примерених студијским програмима. Простор чине: 

амфитеатар са 350 места, слушаонице са по 150, 100 и 60 места, рачунарска 

лабораторија са 60 места, учионице са 50 места, библиотека, читаоница са 75 места. 

Амфитеатри су снабдевени видео бимовима, лаптоповима и озвучењем. Слушаонице, 

радионице и вежбаонице рачунарима и пројекторима, а лабораторије најсавременијим 

рачунарима и осталом опремом потребном за практично стручни рад. Наставни и 

ненаставни простор је под видео обезбеђењем. 

Рачунарска мрежа Пословног факултета заснива се на врхунској мрежној опреми, 

подељена је на два домена, један домен намењен је студентима а други запосленима. 

Цела мрежа функционише брзином од 1Gbps, а сваки од домена има своје сервере и свој 

интернет линк. Правилно функционисање мреже контролише switch који се налази у 

главном комуникационом орману и који је у сталној редудантној вези са преосталим 

орманима. Факултет здравствених, правних и пословних студија поседује редудантни 

интернет линк укупне брзине 24Mbps, решен преко два интернет порвајдера тако да не 

постоји могућност престанка рада интернета на Факултету. У оквиру Факултета се 

налази и посебна климатизована серверска просторија која се користи искључиво за 

складиштења сервера. У просторији се тренутно налази више сервера о којима брине 

више UPS-ова који регулишу правилно напајање истих. 

Листа објеката са површином у самосталној високошколској установи – универзитету 

или академији струковних студија: 

Р.б. Објекат Површна 

м2 

адреса 

1. Факултет здравствених, правних и 

пословних студија Ваљево  

4200 Ул. Железничка бр 5., 14000 Ваљево 

Факултет здравствених, правних и пословних студија Ваљево је у новој згради од 

01.10.2009. у Железничкој улици бр. 5 Ваљево. Листа просторија са површином у 

високошколској установи: 

 

 



 

6 

 

 

Укупна бруто површина у установи 4200 м2 

Р.б. просторија 
број 

места 

Површина 

м2 

Aдресa на којој се налази 

просторија 

 ознака    

1 Амфитетатри 

A01 350 350 Железничка 5 

А02 150 150 Железничка 5 

А03 100 120 Железничка 5 

А04 150 150 Железничка 5 

А05 100 110 Железничка 5 

2 Слушаонице 

ВС21 60 80 Железничка 5 

КС01 60 80 Железничка 5 

КС02 60 80 Железничка 5 

3 Кабинет неге КН01 60 80 Железничка 5 

4 Учионице 
ДС15 48 100 Железничка 5 

ДС16 48 100 Железничка 5 

5 Компјутерскa лабораторијa  ДС11 40 160 Железничка 5 

6 Библиотекa   150 Железничка 5 

7 Читаоницa  С07 75 130 Железничка 5 

Укупно за извођење наставе  1301 1840  

 број  
Површина 

м2 
 

8 Наставнички кабинети  8  300 Железничка 5 

9 
Лабораторије за рад 

наставног особља 
1  40 Железничка 5 

10 
Друге просторије намењене 

наставном особљу  
1  100 Железничка 5 

11 Студентска служба 1  60 Железничка 5 

12 Секретаријат   1  180 Железничка 5 
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13 
Друге просторије намењене 

запосленима 
3  210 Железничка 5 

14 Студентски парламент  1  30 Железничка 5 

15 AIESEC 1  30 Железничка 5 

16 Остало   540 Железничка 5 

Укупно за наставно и друго особље у установи  1490  

УКУПАН БРОЈ МЕСТА 1301   

УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА  3330  

 

Факултет располаже потребном техничком, аудио-видео и Интернет комуникацијом за 

комплетну реализацију наставног процеса. Поред мреже располажемо и са потребним 

бројем софтвера: MatLab 7, Eclipse, IPC softver, Dev C++, Апликација за самотестирање, и 

лиценцирани пратећи програми. Уводе се нови, савремени едукативни алати као што 

су симулатори Тата Топсим и Cesim симулације, специјализовани софтвери, попут 

платформи Protel и GuestJoy за хотелско пословање, као и едукативни алати компаније 

ЛЕГО за учење роботике и програмирања  - Mindstorms. 

Листа опреме која се користи у наставном процесу у високошколској установи: 

Р.Б. Назив, тип Намена Број 

1.  
Модел људског ОКА 

Модел који се користи за детаљно изучавање 

делова људског ока у настави 
1 

2.  
Модел људског УХА 

Модел који се користи за детаљно изучавање 

делова људског уха у настави 
1 

3.  
Модел људског МОЗГА 

Модел који се користи за детаљно изучавање 

делова људског мозга у настави 
1 

4.  
Модел људског ДНК 

Модел који се користи за детаљно изучавање 

делова људског днк у настави 
1 

5.  
Модел људске КОЖЕ 

Модел који се користи за детаљно изучавање 

делова људске коже у настави 
1 

6.  
Микроскоп 

Користи се за проучавање састава одређених 

објеакта, користи се у настави предмета из 

области медицине 

1 

7.  

Комплет сочива за 

микроскоп 

Омогућавају посматрање објеката различите 

величине у настави предмета из области 

медицине 

1 
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8.  

Рука за вежбање давања 

ињекције и инфузије 

Користи се приликом увежбавања техника 

давања ињекције и инфузије 
1 

9.  
Медицинкси кревет 

Користи се приликом вежби на предметима из 

области здравстене неге 
1 

10.  
Медицинкса наткасна 

Користи се приликом вежби на предметима из 

области здравстене неге 
1 

11.  

Десктоп рачунар , склоп 

(кућиште, тастатура, миш) 

Рачунарски склоп пете генерације високих 

перформанси доступан студентима у 

електронској лабораторији за рад са захтевним 

апликацијама 

41 

12.  

TFT Монитор Asus VW193D, 

19" 

Монитори за студенте у електронској 

лабораторији 
41 

13.  

Десктоп рачунар, склоп 

(кућиште, тастатура, миш) 

Домен контролери. Рачунари велике 

процесорске моћи за надзор мреже 
2 

14.  

Десктоп рачунар, склоп 

(кућиште, тастатура, миш) 

Канцеларијски рачунари за професоре, 

асистенте и остале запослене 
25 

15.  

TFT Монитори, разни 

дијагонале, 19" 

Канцеларијски монитори за професоре, 

асистенте и остале запослене 
20 

16.  

TFT Монитор Samsung 

223BW, 22" 
Професионални монитори за графичке радове 8 

17.  
Сервери ПДЦ, Апликативни, ФИС, УНИС, База 5 

18.  
Лаптоп рачунари Рачунари намењени за подршку у настави 6 

19.  
Пројектори 

Презентације у настави и на скуповима 

организованим на факултету 
8 

20.  
InkJet штампачи 

Штампачи у боји намењени за мање обиме 

штампе 
4 

21.  
Ласерски штампачи 

Црно-бели штампачи намењени за веће обиме 

штампе 
4 

22.  
Фотокопир апарат 

За потребе фотокопирања наставних 

материјала 
1 

23.  
Camcorder JVC 

Камера намењена за израду видео материјала о 

факултету 
1 

24.  
Екстерни хард дискови 

Меморије намењене за прављење резервних 

копија важних докумената 
2 

25.  Hi-fi опрема - мрежно Озвучење амфитеатра и заједничких просторија 2 
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појачало 

26.  

Hi-fi опрема - мрежни 

звучници 
Озвучење амфитеатра и заједничких просторија 16 

27.  

Hi-fi опрема - бежични 

микрофон 
Озвучење амфитеатра 1 

28.  
Wi-Fi Router 

Уређај који обезбеђује жични и бежични 

интернет у згради факултета 
1 

29.  
Cisco switch 

Мрежни уређаји најновије генерације који 

обезбеђују сигуран и несметан рад рачунарске 

мреже у згради факултета 

4 

30.  
Пренапонска заштита UPS 

Уређаји који у случају нестанка електричне 

енергије обезбеђују напајање поменутих 

сервера 

6 
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2. НАСТАВНИ ПРОЦЕС 

2.1. НАСТАВНИЦИ 

У школској 2017/2018. години на Факултету здравствених, правних и пословних 

студија у Ваљеву Универзитета Сингиднум број запослених у сталном радном односу 

износио је 21. 

Подстиче се континуирани развој иновација у настави – наставници похађају стручне 

конференције, семинаре и обуке. Сваког јуна, након завршетка наставе, спроводи се 

интерни састанак свих професора на Факултету са циљем размене искустава на пољу 

иновације у настави. 

 

2.2. СТУДЕНТИ 

Факултет континуирано и систематски прати успех студената, као и њихово 

напредовање на сваком студијском програму. У случају незадовољавајућег успеха 

студената на неком студијском програму, Факултет примењује адекватне мере 

подршке. Успешност студената у савлађивању појединог предмета, прати се и вреднује 

непрекидно током извођења наставе и изражава се бодовима. Студенти су се активно 

укључивали у наставни процес кроз разговоре, вежбе, израде семинарских радова, 

домаћих задатака, есеја и полагања колоквијума – све у циљу лакшег савладавања 

материје из одређене области. Укупна оцена студента састоји се од оцене коју је добио 

за предиспитне обавезе (активно учешће у настави, положени колоквијуми, одбрањени 

семинарски радови, израда домаћих задатака и сл.) и за показано знање на испиту. 

Максималан број бодова који студент може остварити из једног предмета 100 (својим 

активностима током наставе до 70 бодова, а од 30 бодова на завршном испиту). 

Минималан број бодова који студент може остварити за прелазну оцену из једног 

предмета је 51. Студенти који су завршили основне академске студије стекли су 

стручни назив са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајућих 

области. Студенти мастер академских студија стекли су стручни назив са назнаком 

звања другог степена академских студија из одговорајуће области. 

Статус студента Факултета престаје у случају: 

1. исписивања са студија; 
2. завршетка студија; 
3. неуписивања школске године; 
4. кад не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју 

школских година потребних за реализацију студијског програма; 
5. изрицања дисциплинске мере искључења са студија. 
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У школској 2017/2018. години на Факултету здравствених, правних и пословних 

студија студира 622 студената. Укупна бројка уписаних студента је подељена на 

различите године и различите студијске програме. 

Студенти су уписани на четири студијска програма и то на: 

Студијски програм ОАС Укупан број студената за I,II,III,IV годину 

Економија 183 

Пословно право 61 

Туризам и хотелијерство 104 

Пословни софтверски системи 86 

Сестринство 148 

Студијски програм МАС Укупан број студената за V годину 

Информациони системи и технологије 15 

Пословна економија 25 

 

2.2.1. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Факултет здравствених, правних и пословних студија у Ваљеву припрема студенте за 

изазовна и атрактивна занимања, професије које у савременим тржишним условима 

могу обезбедити добар посао и каријеру. Студијски програми, начин рада, квалитетни 

наставници, савремена опрема и софтвери, омогућавају стицање знања у складу са 

европским и светским стандардима. Студенти су у прилици да кроз менторски рад и 

консултације, рад у малим групама, практичне примере и радионице, интензивно 

учење страних језика и информатичку обуку, врло активно усвајају знања која се могу 

применити одмах по завршетку факултета. 

Захваљујући партенерској сарадњи са компанијама IBM и Oracle, одређени стручни 

предмети су усклађени са захтевима за сертификацију – након што положе те 

предмете, студенти добијају званичне сертификате ових компанија. 

Студенти се опредељују за један од пет студијска програма ОАС: Пословна економија – 

модули Финансије и рачуноводство, Маркетинг, менаџмент и психологија; Туризам и 

хотелијерство; Пословно право, Пословни информациони системи и Сестринство. 

 

2.2.2. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Факултет здравствених, правних и пословних студија Ваљево Универзитета 

Сингидунум реализује следеће студијске програме на мастер академским студијама:  
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 ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА (Модул Финансије, Модул Туризам и Модул Маркетинг 
и менаџмент) 

 ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Ови програми су намењени студентима који су дипломирали на факултетима у 

четворогодишњем трајању. Мастер студије се организују у једногодишњем трајању – 

два семестра и према Болоњској декларацији вреднују се са 60 ЕСПБ (Европски Систем 

Преноса Бодова). 

2.2.3. РЕАЛИЗАЦИЈА ИСПИТНИХ РОКОВА 

На Факултету здравствених, правних и пословних студија у Ваљеву у школској 

2017/2018. години до сада су реализована четири испитна рока, јануарски је трајао од 

15.01.2018. до 27.01.2018. године, фебруарски од 01.02.2018. године до 14.02.2018. 

године, априлски од 12.04.2018. године до 20.04.2018. године и јунски од 08.06.2018. до 

23.06.2018. 

 

3. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

Научноистраживачки рад на Факултету здравствених, правних и пословних студија  у 

Ваљеву се одвијао кроз основна и примењена истраживања у делатностима којe се 

ослањају на научно поље економске науке, односно ближе научне области као што су: 

пословна економија, финансије и банкарство, туризам и хотелијерство, ревизија и 

рачуноводство. Реализовани су научноистраживачки програми уз партнерску сарадњу 

са домаћим и међународним институцијама како на нивоу међу факултетске и 

универзитетске сарадње тако и са привредним субјектима у наведеним областима. 

Наставници Факултета здравствених, правних и пословних студија  су радили на 

одређеним пројектима Министарства науке Републике Србије из категорије домаћих 

фундаменталних истраживања, домаћих развојних, стратешких и међународних. 

Њихово ангажовање се реализовати и у оквиру научноистраживачког рада 

Универзитета Сингидунум. С обзиром на стратегију свог делања, Факултет се 

определио за вршење практичних истраживања, док су фундоментална истраживања 

рађена у  оквиру Универзитета. 

Факултет здравствених, правних и пословних студија је акредитован за научно-

истраживачку делатност у пољу друштвених наука 2018. године. 
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3.1. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

Департман за међународну сарадњу је и ове академске године наставио своје 

активности по питању ширења мреже партнерских институција, даље сарадње са 

постојећим партнерима, обезбеђивања прилика за студенте и академско особље да оду 

на размену на неки од партнерских универзитета и сарађују са тамошњим колегама и/ 

или предају њиховим студентима, као и дочека и угошћавања иностраних партнера на 

нашем факултету. С тим у виду, током академске 2017/18. године забележене су 

следеће активности: 

 Кредитна мобилност Еразмус+ на Универзитету у Марибору - троје студената је 
зимски семестар 2017/18. године провело на Универзитету у Марибору. 

 Два студента су у оквиру Еразмус+ пројекта провела зимски семестар 2017/2018. 
године на DHBW Ravensburg. 

 Три студента су у оквиру Еразмус+ пројекта провела летњи семестар 2017/2018. 
године на DHBW Ravensburg. 

 Један студент је у оквиру Еразмус+ пројекта провео зимски семестар 2017/2018. 
године на Универзитету Хајнрих Хајне у Дизелдорфу. 

 Један студент са DHBW Ravensburg је у оквиру Еразмус+ пројекта провео зимски 
семестар 2017/2018. године на Факултету здравствених, правних и пословних 
студија у Ваљеву. 

 Два професора са Факултета здравствених, правних и пословних студија у Ваљеву 
су у оквиру Еразмус+ пројекта посетили Универзитет Хајнрих Хајне поводом 
обележавања 30 година постојања Еразмус+ . 

 Гостујуће предавање од 24-28.3.2018. у оквиру Еразмус+ пројекта одржао професор 
Wolfgang Fuchs са DHBW Ravensburg. 

 Професорка Јадранка Стричевић са Универзитета у Марибору је провела летњи 
семестар на Факултету као предавач из области сестринства. 

 Потписан споразум о сарадњи између Универзитета Сингидунум и Технолошког 
образовног института Епирус (Грчка), ТЕД Универзитета (Турска), Ondokuz Mayis 
(Самсон, Турска), Universitatea Stefan cel Mare Suceava (Румунија). 

 У оквиру Еразмус+ пројекта један наставник Факултета је на DHBW Ravensburg 
учествовао у Недељи партнерства и предавао као гостујући професор.  

 
 

4. ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

 Свечани пријем 
нове генерације 
студената 

 Свечани пријем 
студената мастер 
студија 

 Додела диплома 

 Предавања и 
радионице за 
матуранте 

 Семинари за 
наставнике 
средњих школа 

 Учешће 
Факултета на 
Сајму EDU Fair 
2017 

 Учешће 
Факултета на 
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Сајму образовања 
у Шапцу 

 Учешће 
Факултета на 

Сајму здравља у 
Лазаревцу 

 „Раст“-радионица 
за матуранте 

 

 

4.1. РАСТ- Развој, Адаптација, Свест, Трансформација 

 

Раст представља скуп стручних радионица за ученике средњих школа, подељене у три 
целине - лично усавршавање, професионално усавршавање и искуства студената.  
 
I део – лично усавршавање 
Приликом осмишљавања овог програма пошло се од великих промена са којима се 
средњошколци сусрећу у адолесцентском добу на емоционалном и физиолошком 
плану које утичу на емоционално стање, формирање идентитета, психолошке промене. 
Уједно, наметнута су и велика очекивања која тај период прате (матура, одабир 
факултета/професије, пријемни испити…), па је важно подржати њихов осећај 
сигурности, помоћи им да повећају ниво самопоштовања и на што безболнији начин 
прођу кроз ову специфичну развојну фазу. 
Едукација кроз отворену комуникацију и интерактивне вежбе самопомоћи са 
психологом представљају један део програма. Оквирне теме које се овом приликом 
могу покрити су: 

 Како управљати стресом (превазилажење стресних ситуација) 
 Како превазићи панику и анксиозност 
 Распознавање емоција, контрола и асертивно испољавање истих 
 Подизање мотивације, повећање самопоштовања и љубави према себи и другима 
 Повећање нивоа искрене комуникације, наспрам манипулације и игара 
 Разлике између здравог туговања и депресије 
 Преоптерећеност изгледом, мере превенције поремећаја исхране и правилна 

исхрана 
 Развој креативности 

 
 
 
 
II део – професионално усавршавање 
Кроз други део програма осврћемо се на подршку професионалном развоју 
средњошколаца и припреми за ново, озбиљније окружење које их чека – факултет и 
радно место. Такође, пред њих се стављају и различите врсте “проблемских ситуација” 
кроз које могу решавати проблеме и показати до сада стечена знања и развијати 
креативност. Интереактивни рад са предавачима, рад у групама, симулације 
представљају методе извођења ових радионица. 
Како (не)правилно учити 

 Како одбрати професију 
 Невербална комуникација - говор тела вас одаје 
 Како се представити на разговору на посао 
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 Како се представити и понашати на интернету 
 Како отворити ум за свет пун могућности 

 
III део – искуства студената 
Након завршених радионица, матурантима се представљају наши одабрани студенти 
који на свом примеру говоре о добрим искуствима о студентском животу, догађајима 
на факултету, праксама, ваннаставним активностима и утисцима са међународне 
студентске размене. 
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5. СЕМИНАРИ, ПРЕДАВАЊА 

 

 Међународни дан рачуновођа 
 Учешће студената на 

Дунавском бизнис форуму 
 Учешће студената и 

професора на Сајму привреде 
у Ваљеву (Спрег) 

 Припремна настава за праксу 
за студенте Факултета 

 Недеља посвећена 
обележавању сећања на жртве 
саобрађајних незгода 

 Турнир – игра на табли 
Монетура 

 Представљање програма Work 
and Travel 

 International Day Info   
 Јесења школа писања 

пројеката у Шапцу 
 Учешће студената Факултета 

на конференцији iRevolucija у 
Ваљеву 

 Учешће студената и 
наставника Факултета на 
конференцији Finiz 2017 

 Учешће студената на 
такмичењу у монетури у НБС 

 Презентација студентских 
истраживања 

 Учешће студената на 
Турзмијади 2018. 

 Одржана школа 
предузетништва за ученике 
пољопривредне школе из 
Ваљева 

 Обележен Међународни дан 
борбе против остеопорозе  

 Отворена изложба 
фотографија „Лепота рађања“ 

 Отворена изложба „Пупин и 
Тесла на истом путу“  

 Почео пројекат Концепт 2018 
 Одржана два предавања у 

области криптовалута 
 Обележена Светска недеља 

дула 

 Одржана радионица 
пословних жена „Еве“ 

 Одржан семинар „Заступање 
пред Европским судом за 
људска права“ 

 Одржан семинар за 
медицинске сестре на тему 
Очување здравља  

  медицинских сестара 
 Обележена Недеља здравља 
 Одржани први и други сајам 

књига „Doctrina Fair“ 
 Одржан округли сто 

„Спречавање и сузбијање 
насиља у породици “ 

 Млади истраживачи Србије 
одржали представљање 
кампова у Србији 

 Округли сто – „Иновације у 
настави“ - дискусија о новим 
приступима наставном 
процесу, као и новим 
елементима које је могуће 
увести у наставни процес на 
Факултету, а у циљу додатног 
подизања квалитета. 

 



 

 

 

6. ИНСТИТУТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

Институт за научна истраживања и одрживи развој образован је одлуком Факултета 

као организациона јединица која своју делатност остварује у оквиру матичне 

делатности оснивача на основним и мастер студијама. Институт обавља 

научноистраживачку делатност која обухвата послове истраживања и развоја у 

друштвеним и хуманистичким наукама (основна, примењена и развојна) као и 

израду научноистраживачких пројеката, студија, анализа, елабората, научних и 

стручних скупова. У области одрживог развоја, институт промовише транзицију у 

друштво знања засновано на одрживом развоју истовремено потврђујући повезаност 

образовања и праксе који могу допринети бољем животном окружењу, економији, 

екологији, креативној индустрији, иновацијама, цивилном сектору, кластерима, 

студентском предузетништву, друштву у целини. 

У оквиру Института функционише Пословни инкубатор за почетничко 

предузетништво са циљевима: подршка успешном оснивању малих и средњих 

предузећа,предузетничких радњи; стварање нових радних места; повећање процента 

опстанка старт ап фирми; подстицање развоја предузетничког духа и начина 

размишљања. Радни стил Института је ширење утицаја кроз сарадњу-кооперацију и 

партнерство, креирање дугорочних стратешких алијанси које осигуравају 

институционалну спремност за изазове одрживог развоја са партнетима: 

институцијама образовања, привредним субјектима, државном и локалном управом 

и организацијама цивилног друштва. Како је све то доступно свим студентима 

Факултета, омогућено им је пружање адекватне подршке за рад и свих неопходних 

услова за развој стартап предузетништва у оквиру Пословног инкубатора Факултета 

чиме се побољшава запошљивост студената. 

 

7. ПРАТЕЋЕ НАСТАВНЕ И УПИСНЕ АКТИВНОСТИ 

Током школске 2017/2018. године руководство Факултета је радило на унапређењу 

квалитета наставе и исхода наставног процеса. У склада са тим, организован је низ 

промотивних активности, обележавање значајних датума за Факултет, радионице, 

курсеви, организоване посете студената, активности студентског парламента, 

учешће на стручним скуповима, сарадња са средњим школама, сарадња са 

привредом, гостујућа предавања, учешће у медијима.  

 



 

 

 

 

8. ИЗВЕШТАЈ О ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА О НЕСМЕТАНОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПЛАНА РАДА НА ПРЕДМЕТИМА КАО И О РЕГУЛАРНОСТИ РАСПОРЕДА НАСТАВЕ 

План наставе (распоред часова, консултација, одржавање странице предмета у току 

редовне наставе и активности преко Мoodle платформе за студенте на даљину) 

несметано је реализован у току школске 2017/18. год. 

Несметана реализација плана наставе одвијала се преко следећих механизама: 

 Механизми увида јавности и 
 Контролни механизми. 

Када говоримо о механизму увида јавности, у реализацију плана рада на предметима 

истичемо следеће активности: 

 јавна доступност информација о радним недељама и радним јединицама у 
току недеље преко странице предмета, 

 додељивање асистената и сарадника са других предмета у сврхе обављања 
контроле регуларности испита и колоквијума, 

 одржавање консултација у заједничком професорском кабинету,  
 одржавање усмених и писмених испита у салама, а не у кабинетима 

професора, обавезно присутво асистената на усменом испиту, као и 
слободно присуство осталих студената усменим испитима, 

 свако одсуствовање професора услед стручног усавршавања или посете 
научним скуповима најављује се унапред и одобрава од стране Декана - ово 
се прецизно евидентира и изгубљени часови се надокнађују. 

Контролни механизми који су примењени у вези са регуларношћу наставе, 

колоквијума и испита су следећи: 

 насумично посећивање часова наставе од стране продекана за наставу и 
декана (обављени и у зимском и у летњем семестру 2017/18. год.), 

 увид у књигу евиденције наставе како би се утврдило да ли се професори 
редовно уписују, 

 редовно праћење квалитета садржаја на страницама предмета, од стране 
продекана за наставу, 

 проверавање насумичним испитивањем студената када излазе са одређеног 
испита да ли је испитно градиво покривено уџбеником и предавањима 
професора, 

 реаговање на жалбе студената везано за регуларност наставе, 



 

 

 реаговање на усмене и писмене жалбе и наводе студената везано за 
регуларност испита и колоквијума, 

 праћење извештаја са седница Студентског парламента и реаговање на 
наводе студената достављене у писменој форми продекану и проректору за 
наставу. 

У току школске 2017/18. год., највећим делом су спровођене мере превентивне 

контроле. 

 

8.1. ИЗВЕШТАЈ О НАЧИНУ УПОЗНАВАЊА СТУДЕНАТА СА МЕТОДАМА 

ОЦЕЊИВАЊА 

Информисање студената о методама оцењивања на конкретним предметима, врши се 

путем објављивања информација на електронским страницама предмета, путем 

уводних презентација силабуса предмета на првим часовима наставе предавања и 

вежби, као и путем електронске поште у случају потребе да се одређени делови 

методе оцењивања додатно разјасне, и протумаче за потребу примене у 

специфичним ситуацијама. Основни принципи оцењивања преузети су из Болоњске 

декларације, Закона о високом образовању и Општег акта Факултета под називом 

”Правилник о правилима и организацији студија”. Систем оцењивања је унифициран 

на нивоу Универзитета Сингидунум, а свака активност је дефинисана и 

стандардизована  са аспекта минималних заједничких формалних услова који морају 

бити испуњени. На тај начин спроведена стандардизација олакшава процес 

упознавања студената са  методама оцењивања, а са друге стране оставља неопходну 

слободу за изражавање специфичности  у оквиру различитих предмета. Обавеза 

професора је да евиденцију са прикупљеним поенима учини доступним студентима, 

како би они, у сваком тренутку електронски, путем интернет странице, или у писаној 

форми, имали прецизан и јасан увид у исту. На тај начин је обезбеђена неопходна 

информисаност о напредовању кроз процес сакупљања поена за активности током 

наставе, а у циљу формирања коначне оцене. 

Уколико студент сматра да активности нису вредноване у складу са силабусом 

предмета, Законом  о високом образовању и општим актима Факултета и 

Универзитета, има могућност жалбе Декану Факултета, који је дужан да у законом 

предвиђеном року од три дана донесе одлуку о исправности оцене и омогући 

студенту поновљено полагање испита. 

У току је реализација процеса самоевалуације у коме студенти оцењују наставно и 

ненаставно особље. Анализа са попуњеним упитницима ће бити приказана у 

извештају у септембру месецу 2018. године. 



 

 

 

 

8.2. ИЗВЕШТАЈ О ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИЈА О СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА И 

ИСХОДИМА УЧЕЊА 

Информације о студијским програмима на Факултету (основне академске студије: 

Пословна економија – Финансије и рачуноводство, Маркетинг, менаџмент и 

психологија; Туризам и хотелијерство; Пословни софтверски системи; Пословно 

право и Сестринство; мастер академске студије: Пословна економија и 

Информациони системи и технологије) доступне су на веб сајту Универзитета 

Сингидунум и Факултета, у информаторима који се ажурирају и штампају за сваку 

школску годину, а могу се свакодневно добити и од сарадника на Инфо пулту 

Факултета, као и од запослених у студентској служби. 

Исходи учења су обавезан саставни део силабуса свих предмета на факултету. Такође, 

исходи (и силабуси) су јавно доступни на сајту факултета, и у оквиру страница сваког 

предмета. 

 

 

 


