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1.1. ФАКУЛТЕТ ЗДРАВСТВЕНИХ, ПРАВНИХ И ПОСЛОВНИХ СТУДИЈА У 

ВАЉЕВУ 

ПЛАН НАСТАВЕ 

У академској години 2018/2019. настава на свим нивоима студија планирана је 

академским календаром Универзитета Сингидунум.  

Реализоваће се настава на студијским програмима основних академских 

студија: Пословна економија – модули Финансије и рачуноводство, Маркетинг, 

менаџмент и психологија, Туризам и хотелијерство, Пословно право, Пословни 

софтверски системи и Сестринство у четворогодишњем трајању. 

Настава мастер академских студија ће се реализовати на студијским 

програмима: Пословна економија (Модул Финансије, Модул Туризам и Модул 

Маркетинг и менаџмент) и Информациони системи и технологије. 

Датум почетка наставе на основним академским студијама је 01. октобар 2018. 

године, док на мастер академским студијама 12. новембар 2018. године. Консултације 

за све нивое студија одржавају се према јединственом распореду консултација, који је 

јавно истакнут на сајту установе и одговарајућим страницама предмета. 

За школску 2018/2019 годину планирају се активности које се примарно 

односе на организацију, функционисање, контролу и унапређење наставног процеса 

на Факултету. Поред тога планирају се активности на уписној кампањи, сарадњи са 

другим Факултетима и Универзитетима у земљи и иностранству, као и активности 

на сарадњи са привредним и државним организацијама у циљу што успешније 

припреме дипломираних студената за запошљавање. Традиционално, у план рада за 

наставу сврставају се следеће активности: 

 План ангажовања и оптимизација оптерећења професора и асистената 

на Универзитету; 

 Спровођење одлука Наставно научног већа и Савета Факултета; 



 

 

 Активно праћење квалитета наставног процеса, редовности одржавања 

консултација и других активности; 

 Израда оперативног плана за сарадњу са средњим школама; 

 План гостујућих предавања (долазак професора са других 

високошколских установа, еминентних стучњака, успешних пословних 

људи и др.); 

 Сарадња са другим високошколским установама и институцијама; 

 Сарадња са привредом; 

 Међународна сарадња са другим високообразовним установама; 

 Сарадња са судовима, државним органима. 

 

ПЛАН ИСПИТНИХ РОКОВА 

Сви испитни рокови утврђују се академским календаром за текућу академску 

годину и саопштавају студентима на почетку исте. Испитни рокови су јануарски, 

фебруарски, априлски, јунски, јулски, септембарски и септембарски 2 испитни рок. 

Испитни рокови су планирани по двонедељном моделу, водећи рачуна о 

непреклапању испита на истој години студија. 

У току наредне школске године детаљно ће се пратити посећеност студената 

предавањима, полагање колоквијума, проходност на испитима, просечна оцена по 

предметима и сл. На уочена одступања од стандарда предузимаће се све мере које су 

предвиђене Статутом Факултета. 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАНИРАНИ ДОГАЂАЈИ НА ФАКУЛТЕТУ 

Планирано је да, у склопу додатних активности за студенте, буду одржани 

следећи догађаји: 

1) Међународна сарадња 

Департман за међународну сарадњу ће наставити све своје активности и у 

предстојећој години. 

Иако активности није могуће предвидети јер зависе од разних позива за пројекте и 

прилика које се стварају у контакту са колегама из инстранства, неки од планова 

овог департмана за наредну академску годину су дати испод: 

 Мобилност студената Ерасмус+ на Универзитету у Марибору – Факултет 

здравствених наука, Факултет за туризам, Факултет за електроинжењерство и 

компјутерске науке; 

 Мобилност академског особља Ерасмус+ на Универзитет у Марибору; 

 Ерасмус+ пројекат мобилности студената са ДХБВ Равенсбург; 

 Предстоје исте активности и за боравак особља са ДХБВ Равенсбург 

Универзитета у Марибору на ФЗП; 

 Организација и одржавање састанака са пословним партнерима из иностранства 

на нашем факултету; 

 Гостујући професори: Наставак активности привлачења иностраних колега да 

буду гостујући професори и сарадници ФЗП што подразумева и интезивну 

комуникацију путем мејлова, прикупљање документације, писање сажетака и 

превод на српски у сврхе избора на Сенату Универзитета; 

 Наставак и интезивирање сарадње са Универзитетом у Марибору по питању 

покретања заједничких транснационалних мастер студијских програма; 



 

 

 Допуњавање и одржавање садржаја секције сајта факултета за међународну 

сарадњу у сврхе подршке актуелних активности департмана. 

 

Формирање међународних партнерстава има јасну улогу у размени и ширењу знања 

и искустава кроз дугогодишњу сарадњу са нашим партнерима из иностранства, 

Ерасмус+, ДААД и сваку другу мобилност студената и академског особља. Уз то је 

битно бити стално присутан на недељама партнерства и међународним 

конференцијама како би се стално пратило стање и развој савремених 

високообразовних институција у свету. 

 

Неопходно је и стварање интернационализације код куће – широк спектар 

активности како би се ширење погледа и видика могло обезбедити и ван напуштања 

земље (страни студенти, страни професори итд.) кроз мобилност, образовне 

пројекте са партнерима из иностранства и сл. Видљивост Факултета се може 

значајно побошљати међународним акредитацијама и чланствима у међународним 

асоцијацијама. У плану је међународна акредитација једног студијског програма. 

Чланства у међународним асоцијацијама значе доприносе научно-стручном развоју 

факултета, тако да је циљ да у наредне 2 године Факултет постане члан 5 

асоцијација из различитих научних области. 

Департман за међународну сарадњу даје допринос напорима Факултета да својим 

студентима обезбеди стицање искуства и прилика да обогате не само свој 

студентски живот, већ и изгледе за запослење након студија, па чак и током њих, и 

то кроз могућности академске мобилности. 

2) Истраживачки рад са студентима (Изборна практична истраживања); 

3) Орагнизовање такмичења за средњошколце и студенте; 

4) Стручне обуке: 



 

 

 Програм образовања из психолошких, педагошких и методичких 

дисциплина и стицање 30 ЕСПБ; 

 Стручна обука службеника обезбеђења за вршење послова приватног 

обезбеђења и то физичко-техничке заштите лица и имовине и одржавања 

реда на спортским приредбама, јавним скуповима и другим местима 

окупљања грађана; 

 Континуирана медицинска едукација; 

 Програм преквалификације у области информациних технологија; 

 Школа предузетништва, економије и туризма за средњошколце; 

 Радионице за средњошколце; 

 Предавања и семинари за наставнике средњих школа; 

 Теренска настава – стручно путовање у одређене туристичке дестинације; 

 Конгреси студената туризма и хотелијерства у Будви, Новом Саду, 

Шибенику, Порторожу и Сплиту; 

 Пројекат Факултета под називом Концепт који функционише већ трећу 

годину – окупља средња и велика предузећа која са конкретним задацима 

сарађују са најамбициознијим студентима. 

 

5) Институт за одрживи развој 

Институт ће активности реализовати следећим методама и алатима: 

истарживања и анализе, консултације, информисање, подизање нивоа знања и 

сарадње, размена информација, едукација, израда публикација, умрежавање, 

лобирање, рад са циљним групама. 

 



 

 

 

Начини реализације (конкретни производи): 

 Пословни форуми; 

 Округли столови; 

 Бизнис клинике; 

 Брзи пословни састанци; 

 Тренинзи по моделу Института; 

 Пословна конференција ("Улога и значај кластера"); 

 Летња и зимска школа израде пројеката; 

 "Теорија и пракса" – традиционална презентација резултата студентске 

праксе. 

6) Национални научни скуп са међународним учешћем ''МРЕЖА 2018''; 

7) Четврти Колубарски сајам вина – туристичка манифестација; 

8) Трећи Сајам здравља. 

 

ПЛАН – СТРАТЕГИЈА КАМПАЊЕ ЗА УПИС СТУДЕНАТА 

Током школске 2018/19. године руководство Факултета ће радити на 

унапређењу квалитета наставе и исхода наставног процеса. У склада са тим, биће 

организован: 

 низ промотивних активности,  

 обележавање значајних датума за Факултет,  

 радионице,  



 

 

 курсеви,  

 организоване посете студената (НБС, Београдска берза, Завод за 

интелектуалну својину, КПЗ Ваљево, Пореска управа Ваљево, Градска управа 

Ваљево, РГЗ СКН Ваљево, Основни суд Ваљево, Виши суд Ваљево, Привредни 

суд Ваљево, Прекршајни суд Ваљево, хотелска предузећа, туристичке 

организације и др.) 

 активности студентског парламента,  

 учешће на стручним скуповима,  

 сарадња са средњим школама,  

 сарадња са судовима, државним органима и привредом, 

 гостујућа предавања,  

 креирање промотивног садржаја на сајту ФЗП, 

 промоција факултета путем странице на Facebook -u  

 промотивне кампање на осталим друштвеним мрежама 

 учешће у медијима.  

Наш концепт уписа се заснива на три стуба: лично усавршавање, професионално 

усавршавање и искуства студената. 

1. 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. 

 

2. 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; 

 Како се представити и понашати на интернет; 

 Како отворити ум за свет пун могућности. 

 

3. Искуства студената. Након завршених радионица, матурантима се представљају 

наши студенти који на свом примеру говоре о добрим искуствима о студентском 

животу, догађајима на факултету, праксама, ваннаставним активностима и 

утисцима са међународне студентске размене. Циљ програма је покривање 

“животних” тема и практична подршка средњошколцима за даљи лични и 

професионални развој (који су директно повезани), те стога не постоји 

ограничење на посебне профиле средњошколаца. Учешћем у програму, имаће 

прилику да осете начин рада и атмосферу факултета, те се шаље и индиректна 

промотивна порука о нашој институцији. 

 

ПЛАН НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 

 Научно-истраживачки рад на Факултету здравствених, правних и пословних 

студија у Ваљеву ће се одвијати кроз основна и примењена истраживања у 

делатностима којe се ослањају на научна поља медицинске науке, правне науке и 

економске науке, односно ближе научне области као што су: сестринство, пословно 

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

ревизија и рачуноводство. Реализоваће се 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 ће радити на одређеним пројектима Министарства 

науке Републике Србије из категорије домаћих фундаменталних истраживања, 

домаћих развојних, стратешких и међународних. Њихово ангажовање ће се 

реализовати и у оквиру научноистраживачког рада Универзитета Сингидунум. 

Наставници ће бити ангажовани на изради научних радова и објављивању 

истих у научним часописима, саопштењу на националним и међународним научним 

скуповима и др. 

 

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА И СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

У циљу континуираног унапређења наставних процеса, на Факултету 

здравствених, правних и пословних студија у Ваљеву, вршиће се оцењивање: 

 стандарда квалитета наставног процеса; 

 квалитета студијских програма и наставног градива; 

 резултата наставног процеса; 

 научно-истраживачког рада наставног особља; 

 рада административног особља. 

Методе које ће бити примењене ради евалуације наставног процеса састојаће се 

од: 

 усменог испитивања и рада фокус група које ће бити установљене од стране 

Студентског парламента  

 анкетирања студената непосредно од стране Комисије за контролу квалитета. 



 

 

Комисија за контролу квалитета Факултета здравствених, правних и пословних 

студија у Ваљеву, пратиће перманентно процес контроле наставних процеса и о томе 

саставити одговарајући извештај и предложити мере за даље унапређење. 

Наставиће се са развојем пројекта Концепт, који представља одабир и рад са 

најбољим студентима Факултета. За одабране студенте се организује посебна 

настава коју изводе професори Факултета и власници и менаџери предузећа из 

Колубарског округа и осталих крајева Србије. Представници фирми дају задатке 

студентима који за одређени временски период треба да поднесу могућа решења. 

У процесу акредитације су два студијска програма на различитим нивоима 

студија: 

 Основне струковне студије – Физиотерапија (180 ЕСПБ); 

 Мастер академске студије – Менаџмент здравствене заштите и напредне 

праксе (60 ЕСПБ) 

У току наредне школске године планирана је реализација тзв. кратких курсева 

из области информационих технологија и економије. 

 

 


