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ФАКУЛТЕТ	ЗДРАВСТВЕНИХ	И	ПОСЛОВНИХ	СТУДИЈА	У	ВАЉЕВУ	
 

1.	УВОД	

Факултет здравствених 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 – модули Финансије, Туризам и Маркетинг и менаџмент) 
студијама. У току школске године су добијена уверења о акредитацији студијског 
програма мастер академских студија Менаџмент здравствене заштите и  напредне 
праксе и студијског програма Физиотерапија, основних трогодишњих струковних 
студија.  

Примењујемо систем oбезбеђења квалитета у циљу развијања упоредних 
критеријума и методологија на основу којих би се могла оцењивати успешност 
Факултета. 

Створени су услови за континуирано учествовање студената у управљању 
Факултетом. 

У школској 2018/2019. 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 побољшали квалитети студентског 
искуства на нашем Факултету - од пријаве и уписа на факултет, преко предавања, 
испита и дипломе до запошљавања и доживотног учења.  

Факултет послује у складу са Законом о високом образовању (Службени гласник 
РС бр. 88/2017, 27/2018 i 73/2018), Законом о научноистраживачкој делатности 
(Службени гласник РС бр. 110/2005, 50/2006 - ispr., 18/2010 i 112/2015) и осталим 
релевантним прописима на подручју Републике Србије. 
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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. 

 

1.1	ОСНОВНИ	ПОДАЦИ	О	ФАКУЛТЕТУ	

 

1. Назив	и	седиште	 Универзитет Сингидунум  

Факултет здравствених и 
пословних студија 

2. Адреса	 Железничка 5,  

14000 Ваљево, Србија 

3. Шифра	делатности	 8542 – Високо образовање 

4. Врста	студија	 Академске – Основне и Мастер 

Струковне – Основне 

5. Образовно‐научно/образовно‐уметничко	
поље	

Медицинске науке, Друштвено-
хуманистичке науке и ИМТ и 
двопредметне студије 

6. Акредитовани	студијски	програми	на	
основним	студијама	

ОАС Економија 240 ЕСПБ 

 	 ОАС Туризам и хотелијерство 
240 ЕСПБ 

 	 ОАС Пословни софтверски 
системи 240 ЕСПБ 

 	 ОАС Сестринство 240 ЕСПБ 

 	 ОСС Физиотерапија 180 ЕСПБ 

7. Студијски	програми	на	мастер	студијама	 МАС Пословна економија 60 
ЕСПБ 

 	 МАС Информациони системи и 
технологије 60 ЕСПБ 

 	 МАС Менаџмент здравствене 
заштите и напредне праксе 60 
ЕСПБ 

8. Уверења	о	акредитацији	студијских	
програма	
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  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. 

 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 Сестринство Националног 
савета за високо образовање број 52/2016-06 од 23.09.2016. године. 

 Уверење о акредитацији студијског програма МАС Менаџмент здравствене 
заштите и напредне праксе Националног тела за акредитацију и проверу 
квалитета у високом образовању бр. 612-00-00147/10/2018-03 од 
18.05.2019. године 

 Уверење о акредитацији студијског програма ОСС Физиотерапија 
Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом 
образовању бр. 612-00-00146/8/2018-03 од 15.04.2019. 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 

 Дозвола за рад Министарства просвете бр. 612-00-00721/2018-06 од 
21.06.2018. године 

10. Одлука	о	акредитацији	Факултета	здравствених,	правних	и	пословних	студија
о	обављању	научноистраживачке	делатности	издате	од	стране	Министарства	
за	науку	и	технолошки	развој	

  Акт о акредитацији за обављање научно истраживачке делатности издат од 
надлежног Министарства  бр. 660-01-00002/11 од 11.09.2018. године 
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1.2.	ПРАВНИ	СТАТУС	ФАКУЛТЕТА	

Факултет обавља своју делатност и учествује у правном промету под називом 

УНИВЕРЗИТЕТ	 СИНГИДУНУМ	 ФАКУЛТЕТ	 ЗДРАВСТВЕНИХ	 И	 ПОСЛОВНИХ	
СТУДИЈА.		

Оснивач Факултета здравствених и пословних студија је Универзитет Сингидунум 
са седиштем у Данијеловој бр. 32, у Београду.  

Факултет здравствених и пословних студија у Ваљеву 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.  

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 и пословних студија поседује високо квалитетне 
просторне, техничко-технолошке и друге ресурсе за реализацију наставе, 
предавања, вежби и истраживачких послова примерених студијским програмима.  

Факултет здравствених и пословних студија Ваљево послује у новој згради укупне 
површине 4200 м2 у сопственом власништву, од 01.10.2009. године у Железничкој 
улици бр. 5 у Ваљеву. 

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 Факултета здравствених и пословних студија 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 и пословних студија поседује редудантни 
интернет линк укупне брзине 24Mbps, решен преко два интернет порвајдера тако 
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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. 

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.  

 

2.	НАСТАВНИ	ПРОЦЕС	

2.1.	НАСТАВНИЦИ	

У школској 2018/2019. години на Факултету здравствених и пословних студија у 
Ваљеву Универзитета Сингиднум број запослених: 
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Запослених са пуним 
радним временом  

3 0 1 0 0 0 17 5 2 0 0 0 0 

Запослених са непуним 
радним временом 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Ангажовани у допунском 
раду 

0 0 7 10 0 0 6 4 1 0 0 0 0 

Укупан број  3 0 9 10 0 0 23 10 3 0 0 0 0 
Укупан број наставника 58	

Избор наставника се врши на основу Правилника	 о	 условима	 и	 поступку	 избора	
наставника	и	сарадника	у	настави	на	Универзитету	Сингидунум.  

У процесу самовредновања на крају летњег семестра школске 2018/19. године, 
анкетирани су студенти који су оцењивали наставно и ненаставно особље 
Факултета као и наставни процес. Студенти су оценили наставнике са просечном 
оценом 4,21; асистенте и сараднике 4,17 и службе Факултета (студентска, 
финансијска и логистичка) 4,14. 

  

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 



  

7 
 

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. 

У школској 2018/2019. години на Факултету здравствених и пословних студија 
студира	485	студената. Укупна бројка уписаних студента је подељен на различите 
године и различите студијске програме и то: 

Назив студијског програма врста и степен 
студија 

Уписани у 
текућу школску 

годину 
2018/2019 

Туризам и хотелијерство ОАС 93 

Економија ОАС 101 

Пословни софтверски системи ОАС 85 

Сестринство ОАС 158 

Пословна економија МАС 33 

Информациони системи и технологије МАС 15 
Укупно 485	

 

 Успешност тј. пролазност студената прве године је 79%, студената друге 
године 82%, студената треће године 87%, студената четврте године 81%, 
студената мастер студија 84%. 
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2.2.1.	ОСНОВНЕ	АКАДЕМСКЕ	СТУДИЈЕ	

Факултет здравствених 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. 

Студенти се опредељују за један од четири студијска програма ОАС: Пословна 
економија – модули Финансије и рачуноводство, Маркетинг менаџмент и 
психологија; Туризам и хотелијерство; Пословни информациони системи и 
Сестринство. Од наредне школске године студенти ће моћи да упишу и студијски 
програм ОСС Физиотерапија. 

 

2.2.2.	МАСТЕР	АКАДЕМСКЕ	СТУДИЈЕ	

Факултет здравствених и пословних студија Ваљево Универзитета Сингидунум 
реализовао је следеће студијске програме на мастер академским студијама у 
школској 2018/19. години:  

 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). 

Од наредне школске године студенти могу уписати и студијски програм МАС 
Менаџмент здравствене заштите и напредне праксе у једногодишњем трајању. 

2.2.3.	РЕАЛИЗАЦИЈА	ИСПИТНИХ	РОКОВА	

На Факултету здравствених и пословних студија у Ваљеву у школској 2018/2019. 
години до сада су реализована четири испитна рока, јануарски је трајао од 
14.01.2019. до 25.01.2019. године, фебруарски од 31.01.2019. године до 13.02.2019. 
године, априлски од 08.04.2019. године до 19.04.2019. године, јунски од 
10.06.2019. до 21.06.2019. године, јулски 27.06.-10.07.2019. године, септембарски 
26.08.-06.09.2019. године и септембарски 2 испитни рок 12.-25.09.2019. године. 
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3.	НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ	РАД	

Пратећи структуру образовних студијских програма и потребе развоја привреде, 
научноистраживачки рад на Факултету здравствених и пословних студија у 
Ваљеву има изразито мултидисциплинарни карактер у областима: економије, 
туризма, пословне информатике и здравства. Данас се на Факултету реализују 7 
пројекта, од којих је један пројекат финансиран од Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. На овим пројектима је ангажована 9 истраживача. 

Факултет непрестано учествује у осмишљавању, припреми и реализацији 
научноистраживачких, стручних, едукацијских програма, посебно кроз 
националне и међународне пројекте. Факултет има усвојен Програм 
научноистраживачког рада (Прилог 5.1). 

Факултет систематски прати и оцењује обим и квалитет научноистраживачког 
рада особља, промовише резултате и подстиче продукцију научних резултата. 
Наставници и сарадници факултета су од 2013. год почели интензивније да 
публикују радове у часописима са SCI листе. 

У протеклом периоду повећано је и учешће наставника и сарадника на 
међународним и националним научним скуповима и то највећим делом уз 
финансијску подршку Факултета. За праћење и оцењивање резултата 
научноистраживачког рада сарадника уведени су обрасци за евиденцију  
напредовања сарaдника. 

Садржај и резултати научноистраживачког и стручног рада су усмерени ка 
реализацији циљева Факултета сходно националним и европским стандардима 
високог образовања. Знања до којих се долази спровођењем 
научноистраживачког и стручног рада се укључују у наставни процес. 

У последњих неколико година је настављено опремање лабораторија значајном 
опремом, како преко материјалних средстава на пројектима тако и издвајањем 
значајних средстава из сопствених прихода Факултета. 

Факултет обавља и подстиче издавачку делатност у складу са својим 
могућностима. У просеку издаје до 5 уџбеничких и монографских издања 
годишње. Факултет настоји да изгради организациони и сваки други амбијент за 
комерцијализацију научноистраживачког рада. У организовању и остваривању 
научноистраживачког, стручног и едукацијског рада, Факултет сарађује са 
Универзитетом Сингидунум, ресорним министарствима, локалном самоуправом, 
установама и организацијама.	
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3.1.	МЕЂУНАРОДНА	САРАДЊА	

Департман за међународну сарадњу Факултета је и у овом периоду наставио своје 
активности по питању ширења мреже партнерских институција, обнављању 
сарадње са постојећим партнерима и 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. 
 
Важећи	Споразуми:	
	

 Erasmus+	Inter‐institutional	agreements:	
o Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Ravensburg, Nemačka 
o Heinrich Heine University Düsseldorf, Nemačka 
o University of Maribor, Slovenija 
o Technological Educational Institute (T.E.I.) of Epirus, Grčka 
o TED University, Ankara, Turska 
o Ondokuz Mayis University, Samsun, Turska 
o Stefan cel Mare University of Suceava, Rumunija 

 
 Споразуми	(MoU)	са	универзитетима	из	програмских	земаља	

o DHBW Stuttgart: Duale Hochschule Baden-Württemberg, Nemačka 
o Saxion University of Applied Sciences, Holandija 
o Schiller International University – Heidelberg, Nemačka 
o Fakultet zdravstvenih nauka, Univerzitet Ljubljana, Slovenija 
o Edutus Foiskola, Tatabanya, Mađarska 

 
 Споразуми	(MoU)	са	универзитетима	из	партнерских	земаља	

o Ural State Forest Engineering University, Ekaterinburg, Rusija 
o Ural State University of Economics, Ekaterinburg, Rusija 
o State University of Aerospace Instrumentation, Institute of 

entrepreneurship technologies, St. Petersburg, Rusija 
o Institute of Economics and Management, Ivano-Frankivsk National 

Technicat University of Oil and Gas, Ukrajina 
 
Спроведене	активности:	

 У оквиру Наставно-научног већа одржаног 10. септембра 2018. године су 
свим присутним члановима представљене горе наведене новине, 
објашњена вишеструка важност и најављене промене у активностима и 
процедурама везаним за међународну сарадњу. 

 Због нових захтева иностраних партнера је формирана Комисија	за	одабир	
студената	за	Erasmus+	размене	са новим процедурама у раду.  

 Одржан је састанак формиране Комисије	 за	 одабир	 студената	 за	Erasmus+	
размене	

 
Промо	активности:	

 Спроведен је International	 Info	 Day	 у оквиру прве недеље наставе за 
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бруцоше 
 Постоји план за спровођење радионица и нових информативних садржаја 

у оквиру Департмана у 2019. години. 
 Током 2018. године је на сајту нашег факултета објављено преко 20 вести 

у вези са међународном сарадњом.  
 Извршена је ревизија садржаја секције сајта за Међународну сарадњу 

(International cooperation)  
 Направљена је нова верзија Каталога	предмета доступних на основним и 

мастер студијама на енглеском језику која ће бити постављена на сајт.  
 Спроведена је анкета обавештености и заинтересованости студената 

нашег факултета за размене на партнерским универзитетима у оквиру 
Erasmus+	програма.  

 Спроведене су радионице у оквиру програма Месец	 посвећен	
средњошколцима,	када су професори са DHBW Ravensburg поред стручних 
предавања допринели интернационализацији код куће (као саставни део 
стратегије развоја међународне сарадње факултета). 

 Написан је и објављен чланак на порталу Ваљевска	 посла	 на тему 
Међународна	 академска	 искуства	 у	 нашем	 граду	 којим се јавност 
информисала о доприносу нашег факултета локалној заједници. 

 Током овог периода, прва половина 2019. године, је на сајту нашег 
факултета објављено 10 вести у вези са међународном сарадњом. 
Промоцију академских мобилности, међународних активности на  нашем 
факултету и слично ћемо наставити и до краја 2019. године. 

 Одржан је International	 Info	 Day	 међу студентима у Шапцу како би се 
подстакли на размишљање о провпђењу семестра на неком од 
иностраних партнерских универзитета. 

 Департман за међународну сарадњу је креирао први икада направљан 
флајер на енглеском језику са циљем промоције нашег факултета међу 
иностраним партнерима и студентима. Пажљиво је биран садржај, 
формат и графички дизајн како би одговарали сврси. 

 
Академске	 размене	 –	 наши	 студенти	 и	 професори	 на	 иностраним	
универзитетима:	
 

 Чланови Департмана су током 2018. године учествовали на две Недеље 
партнерства (DHBW Stuttgart и DHBW Ravensburg) са циљем развоја 
међународне сарадње. 

 У оквиру још важећих пројеката академске размене постоји још 5 места за 
размену  професора (држање предавања на енглеском језику на 
иностраном факултету; боравак 5-7 дана). 

 У периоду јануар-март 2019. године студенткиња 4. године програма 
Економија, Катарина Барзетовић, успешно је провела период размене на 
DHBW Ravensburg у оквиру Erasmus+	програма. 

 У периоду април-јун 2019. године студенткиња 1. године програма 
Пословни	софтверски	системи, Теодора Лукић, провела је период размене 
на DHBW Ravensburg у оквиру Erasmus+	програма. 
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 Крајем јуна 2019. године студенткиња 4. године програма Туризам	 и	
хотелијерство, Александра Вилотић, и студент 3. године програма 
Сестринство, Видоје Исаиловић, отпочели су период размене на DHBW 
Ravensburgу оквиру Erasmus+	програма (јул-септембар). 

 Продекан за међународну сарадњу, др Ивана Дамњановић, и члан 
Департмана Наташа Мирковић, МА, су у априлу 2019. године у оквиру 
Erasmus+ мобилности наставног и ненаставног особља боравиле на 
универзитету ТЕД, Анкара, Турска, где су држале радионице на тему 
Пословна	 коресподенција	 и	 комуникација	 кроз	 различите	 културе, као и 
одржале састанке са менаџментом Факултета за економију и канцеларије 
за међународну сарадњу универзитета.  

 Продекан за међународну сарадњу, др Ивана Дамњановић и члан 
Департмана Јелена Бошковић, МА, су у мају 2019. године учествовали на 
Недељи	 партнерства	 (DHBW Ravensburg) са циљем развоја међународне 
сарадње. 

 Професор нашег факултета, др Ивана Дамњановић је у јуну 2019. године 
била гостујући професор на DHBW Ravensburg, и у том периоду је одржала 
38 часова из области туризма, хотелијерства и академског писања за 
студенте из целог света. 

 
Академске	размене	–	инострани	студенти	и	професори	на	нашем	факултету:	

 Професори из области туризма и хотелијерства са DHBW Ravensburg, др 
Wolfgang Fuchs и др Jan Specht, су боравили у оквиру текућег пројекта 
Erasmus+	размене на нашем факултету и универзитету од 23. до 29. марта 
2019. године и одржали предавања из области хотелијерства и квалитета 
услуга за наше студенте и ученике средњих школа. 

 Професор из области менаџмента и логистике, др Zafer Yilmaz са 
Универзитета ТЕД, Анкара, Турска је боравио на нашем факултету у 
периоду од 17. до 20. јуна 2019. године. Током боравка је присуствовао 
испиту из Пројектног	 планирања	 и имао састанке са менаџментом и 
професорима факултета. 

 У оквиру постојећег пројеката размене са Универзитетом Хајнрих Хајне, 
Дизелдорф, студенткиња мастер студија из области људских ресурса је 
провела летњи семестар (март-јун 2019. године) на нашем факултету и 
успешно положила све одабране испите и обавила стручну праксу у 
компанији Босис, Ваљево 
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4.	ПРОМОТИВНЕ	АКТИВНОСТИ	

 Свечани пријем нове генерације студената 
 Свечани пријем студената мастер студија 
 Додела диплома 
 Презентација факултета у средњим школама у Ваљеву и региону  
 Предавања и радионице за матуранте 
 Семинари за наставнике средњих школа  
 Учешће Факултета на Сајму EDU Fair 2019 
 Учешће Факултета на Сајму СПРЕГ 2019   
 Учешће Факултетa и студената на Ваљевском џез фестивалу 2019 
 Програм за средњошколце "Мој СТАРТ"(радионице за матуранте) 
 „Раст“-радионица за матуранте 

 
	
5.	СЕМИНАРИ,	ПРЕДАВАЊА,	ДОГАЂАЈИ	

 Међународни конгрес студената туризма и хотелијерства – МЕКСТ 
 7. Дунавски бизнис форум 
 Одржана радионица развоја рачунарских игара 
 Посета ИТ сектору Прекршајног суда у Ваљеву 
 Презентација осигуравајућег друштва ДДОР 
 Студенти права подржали светску манифестацију – Дан сећања на жртве 

саобраћајних незгода 
 Радионица прављења паметних ствари 
 Показна вежба Црвеног крста Ваљево 
 Одржана радионица НБС „Фалсификати“ 
 Одржан састанак Алумни клуба 
 Успех наших студената права – освојено 3. место на такмичењу симулације 

суђења 
 Новогодишњи дан страних језика на Факултету 
 Одржан Сајам вина 
 Пословни инкубатор у програму Преквалификација за ИТ сектор 
 Догађај „Мој старт“ за матуранте 
 Обележена Светска недеља дула 
 РАСТ- скуп радионица за матуранте 
 Промоција књиге “Мој Еверест – сан и јава” – књижевно вече 
 Обележен Међународни дан медицинских сестара 
 Учествовање наших професора и студената на концерту Франа Перее у 

Новом Саду 
 Одржана завршна сесија „Концепта 2019“ 
 Званично отворен Регионални иновациони стартап центар Ваљево	
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6.	ПОСЛОВНИ	ИНКУБАТОР	
	
Да би подстакао своје студенте да на време развијају предузетничке идеје и у току 
или након студија покрену сопствени посао, Факултет здравствених и пословних 
студија је основао Пословни инкубатор који је заснован на моделу предузетничког 
образовања. Пословни инкубатор омогућава да студент током или након студија 
започне сопствену стартап компанију уз подршку ментора који му обезбеђују да 
лакше прође кроз оснивања и вођења посла. 

У октобру 2018. годнине Пословом инкубатору је одобрен пројекат под 
називом Регионални иновациони стартап центар Ваљево (РИСЦ Ваљево) 
финансиран од стране Кабинета министра за иновације и технолошки развој чиме 
су обезбеђена средства у износу од 16 милиона динара за опремање простора, 
подршку, обуке и рад РИСЦ-а. Оснивање овог Центра има вишеструки допринос 
креирању нове пословне климе уз интензивно подстицање иновација, развој и 
промоцију предузетништва, чиме се стварају нове прилике за економско 
оснаживање и подршку свим студентима. 

РИСЦ Ваљево послује простору од око 400м2 у згради Факултета. Корисници 
услуга Центра на располагању имају потпуно опремљене канцеларије за рад, салу 
за састанке, салу за едукације/тренинге и конференције,простор за дружење и 
одмор, чајну кухињу. Центар је почео са радом у марту 2019. године и до данас је у 
њему одржано преко 20 радионица на различите теме - од покретања сопствених 
предузетничких иницијатива, програмирања у програмском језику Јава, како од 
иновативне идеје креирати софтвер, програмирања у PHP-у, прављења паметних 
уређаја помоћу технологије Интернет ствари, до каријерног развоја и личног 
брендирања. Услуге радног простора у Центру тренутно користи више од 10 
сталних станара и већи број заинтересовних полазника обука. 

Сврха РИСЦ-а је вишеструко деловање кроз допринос креирању нове пословне 
климе узинтензивно подстицање иновација, развој и промоцију предузетништва, 
економско оснаживање и повећање конкурентности локалне самоуправе, као и 
приближавање глобалним трендовима попут интернета ствари.  

7.	ПРАТЕЋЕ	НАСТАВНЕ	И	УПИСНЕ	АКТИВНОСТИ	

Током школске 2018/2019. године руководство Факултета је радило на 
унапређењу квалитета наставе и исхода наставног процеса. У складу 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.  
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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) несметано је 
реализован у току школске 2018/19. 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 2018/19. 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 председнику, декану и 
продекану за наставу. 

У току школске 2018/19. год. највећим делом су спровођене мере превентивне 
контроле. 
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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 2019. 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 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. 
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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. 

 

	


