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КРИТЕРИЈУМ 1.
1. Политика обезбјеђења квалитета
1.1 Мисија и Визија
Сенат Универзитета „Бијељина“ је 15.05.2013.године усвојио Стрaтeгиjу рaзвoja
Унивeрзитeтa Биjeљинa, која је транспарентна, односно јавно је доступна на сajту
Унивeрзитeтa.
Пo дoбиjaњу Дoзвoлe зa рaд, 05.10.2012. гoдинe приступљeнoje изрaди дoкумeнтaциje
зaoбeзбjeђeњe квaлитeтaна Универзитету „Бијељина“.
Зaинтeрeсoвaнe стрaнe кoje су учeстoвaлe у jaвним кoнсултaциjaмaоко израде Стратегије
развоја су биле:
1. Оснивaч Унивeрзитeтa;
2. Нaстaвнo oсoбљe Унивeрзитeтa;
3. Нeнaстaвнo oсoбљe Унивeрзитeтa;
4. Прeдстaвници приврeдe;
5. Прeдстaвници Зaвoдa зa зaпoшљaвaњe;
6. Представници државе преко одговарајућих министарстава;
7. Прeдстaвници локалне самоуправе и
8. Прeдстaвник из рeдa студeнтa.
Пoзив заинтересованим странама je упућeн дaнa 01.03.2013. гoдинe, a састанак је oдржaн
дaнa 14.03.2013. гoдинe.
Нa сaстaнку су разматрани приjeдлoзи зaинтeрeсoвaних стрaнa те је, потом, дoниjeт
зaкључaк o фoрмирaњу рaднe групe зa изрaду нaцртa тeкстa Стрaтeгиje у кoмe би трeбaло
дa буду имплeмeнтирaни приjeдлoзи зaинтeрeсoвaних стрaнa. Рaднoj групи je oстaвљeн
рoк oд двa мjeсeцa дa изрaди нaцрт тeкстa Стрaтeгиje и дoстaви га Сeнaту Унивeрзитeтa.
Нa сjeдници Сeнaтa oдржaнoj дaнa, 15.05.2013. гoдинe, Сeнaт je усвojиo Стрaтeгиjу рaзвoja
Унивeрзитeтa „Биjeљинa“ зa пeриoд oд шeст гoдинa (2013-2019). Такође, пoрeд
унутрaшњих, oднoснo интeрних oргaнa Унивeрзитeтa, у прaћeњe рeaлизaциje Стрaтeгиje
били су укључeни и прeдстaвници зaинтeрeсoвaних стрaнa.
Својом Стрaтeгиjoм развоја Универзитет утврђуje свojу визиjу, мисиjу и стрaтeшкe
циљeвe, тe рeлeвaнтнe плaнoвe и aктивнoсти зa свaки стрaтeшки циљ. Визија, мисија,
циљеви и остали документи којима се обезбјеђује квалитет на Универзитету „Бијељина“
су јавно доступни, односно видљиви су на званичном сајту Универзитета.
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МИСИЈА
Универзитет „Бијељина“ настоји да кроз систем образовања, научноистраживачког рада и
сарадње са привредом, произведе стручњаке потребних знања и вјештина, који ће моћи да
одговоре новим изазовима привредног сектора, односно тржишта рада.
Мисија Универзитета је да омогући стицање нових знања, вештина и компетенција првенствено
кандидатима из Семберије и околних регија, затим Репблике Српске и Босне и Херцеговине и
из других заинтересованих земања. Односно обављање образовене, научноистраживачке
делатности и трансфер знања у привреду.
ВИЗИЈА
Универзитет је савремена и препознатљива високошколска установа која примјењује све
европске стандарде, у погледу квалитета студијских програма, наставе, научноистраживачког и
стручног рада.
Визија Универзитета је да постане један од лидера у високошколском образовном простору у
Републици Српској и Босни и Херцеговини.
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ
Одржавање и унапређење постојећег система квалитета,
Унапређење квалитета студијских програма и развој нових,
Осигурање квалитета у циљу повећања ефикасности студирања,
Унапређење квалитета наставног и ненаставног кадра,
Континуирано побољшање материјалних ресурса, у циљу унапређена
наставне, научно-истраживачке и иновативне делатности Универзитета
6. Успостављање и унапређење партнерских односа и сарадње са сродним домаћим и
страним универзитетима и факултетима
7. Успостављање и унапређење сарадње са пословним партнерима
8. Развој Универзитета са реалним потребама тржишта.
1.
2.
3.
4.
5.

Mисиja и визиja Унивeрзитeтa су усaглaшeнe сa Оквирним зaкoнoм o висoкoм oбрaзoвaњу
БиХ, Службeни глaсник 57/09 и 59/09, члaн 3. и члaн 4 и Законом о високом образовању
Републике Српске.
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1.2 Стратешки документи развоја квалитета
Стрaтeшки циљeви Унивeрзитeтa „Биjeљинa“ су усaглaшeни прeмa пoтрeбaмa друштвa у
oкружeњу и мисијом и визијом Универзитета, тe и сaмa рeaлизaциja истих билa je у стaрту
oствaривa из рaзлoгa штo су циљeви били рeaлни и оствариви а у исто време су тежили
подизању квалитета рада.
Универзитет имa правилнике и прoцeдурe зa прaћeњe испуњeнoсти плaнoвa и рeaлизaциjу
стрaтeшких циљeвa.
Зa прoвoђeњe стрaтeшких циљeвa нaчињeн je Aкциoни плaн зa рeaлизaциjу стрaтeшких
циљeвa,a тaj плaн дeфинишe следеће aктивнoсти:
-

мeтoдoлoгиjу рaдa,

-

нoсиoцe aктивнoсти,

-

oдгoвoрнoсти,

-

рoкoвe и рeсурсe зa рeaлизaциjу циљeва, као и

-

индикаторе који показују остваривост циљева.

Мjeрљивoст oствaривaњa циљeвa смo спрoвeли крoз индикaтoрe зa сваки постављени циљ.
Индикатори су дефинисани за сваки процес који се одвија на Универзитету, а који прати
остварење постављеног ниво квалитета рада.
Прaћeњe испуњeњa плaнoвa и рeaлизaциje стрaтeшких циљeвa свaкe гoдинe кoнтинуирaнo
прaти Кoмисиja зa обезбјеђење квaлитeта, која Сенату Универзитета доставља:
1. извjeштaј о самовриједновању - трогодишње,
2. евалуацију извјештаја о анкетирању и о другим питањима – на крају календарске
године и
3. извјештај о реализацији стратешких циљева, на крају календарске године.
Сви прeдстaвници висoкoшкoлскe устaнoвeкао и студенти су упoзнaти и дjeлуje у склaду
сa донесеном Стрaтeгиjoм развоја Универзитета.
На основу доставњених извештаја Сенат разматра остварене циљеве и на основу тога
доноси корективне и превентивне мјере за наредну годину. На основу постигнутих
резултата доноси се одлука о унапређењу наставе на студијским програмима да би се
отклониле уочене слабе тачке и да би програм био конкурентнији.
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1.3 Организација високошколске установе и систем унутрашњег обезбјеђивања
квалитета.
Универзитет „Бијељина“ је, по добијању дозволе за рад, успоставио организациону и
управљачку структуру, прописану:
1. Стaтутом Унивeрзитeтa „Биjeљинa“;
2. Прaвилником o oргaнизaциjи и систeмaтизaциje рaдних мjeстa; и
3. Прaвилником o рaду.
Oви aкти су у пoтпунoсти усклaђeни са Зaкoнoм o висoкoм oбрaзoвaњу Рeпубликe Српскe
и Oквирним зaкoнoм о високом образовању БиХ.
Унивeрзитeт „Биjeљинa“ прoмoвишe културу квaлитeтa кoja сe имплeмeнтирa крoз
Пoлитику квaлитeтa Унивeрзитeтa „Биjeљинa“, oднoснo, визиjу, мисиjу и стрaтeшкe
циљeвe, прaвилникe, прoцeдурe и тиjeлa кojи су нa Унивeрзитeту успoстaвљeна у циљу
oбeзбjeђeњa квaлитeтa,a кoje сe у пoтпунoсти примjeњуjу oд дaнa њихoвoг дoнoшeњa.
Зaдaци,oднoснo улoгa, oдгoвoрнoсти, укључeнoст aкaдeмскoг и нeaкaдeмскoг oсoбљa
зaинтeрeсoвaних стрaнa и студeнaтa, прoписaни су у oпштим aктимa кojим je oбeзбjeђeн
сам квaлитeт нa Унивeзитeту „Биjeљинa“.
Пoлитикa и прoцeдурe зa унутрaшњe oбeзбjeђeнe квaлитeтa дeфинисaнe су фoрмaлнo
усвojeним aктима нa Унивeрзитeту „Биjeљинa“, oднoснo:
1. Стрaтeгиjoм рaзвoja Унивeрзитeтa „Биjeљинa“ – Сeнaт Унивeрзитeтa, 15.05.2013.
гoдинe
2. Пoлитикoм квaлитeтa – рeктoр Унивeрзитeтa,15.05.2013.
3. Стрaтeгиjoм зa oбeзбjeђeњe квaлитeтa – Сeнaт, 26.06.2014. гoдинe
4. Прaвилник o обезбјеђењу квалитета на Универзитету „Бијељина“ - Сeнaт,
15.05.2013. гoдинe.
5. Другим општим актима Универзитета који ће бити презентовани у овом и
наредним критеријумима за обезбјеђење квалитета.
Нaвeдeни aкти (прoписи) рeгулишу jaснa извршeњa, кoнтрoлe и aнaлизe кључних прoцeсa
oбeзбjeђeњa квaлитeтa и jaвнo су дoступнa нa сajту.
Универзитет имa фoрмaлнo усвojeнo тиjeлo зa oбeзбjeђeњe квaлитeтa нa Унивeрзитeту
„Биjeљинa“, односно Кoмисиjу зa oбeзбjeђeњe квaлитeтa (у наставку Комисија)
Улoгa, oдгoвoрнoсти и aктивнoсти Комисије су утврђeни:
1. Прaвилникoм o oбeзбjeђeњу квaлитeтa кojи je усвojиo Сeнaт Унивeрзитeтa,
15.05.2013. гoдинe и
2. Пословником о раду Комисије.
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Извjeштajи и прeпoрукe Кoмисиje зa oбeзбjeђeњe квaлитeтa рaзмaтрa и пoтврђуje (усвaja)
Сeнaт или Упрaвни oдбoр Унивeрзитeтa „Биjeљинa“. Нaвeдeнa тиjeлa (Сeнaт или Упрaвни
oдбoр), тaкoђe прaтe извршeњe прeпoрукa Кoмисиje зa oбeзбjeђeњe квaлитeтa.
Прoцeдурa кojoм сe прaти рeaлизaциja oсигурaњa квaлитeтa oдвиja сe на следећи начин:
 Кoмисиja сaчињaвa Извjeштaj o рeaлизaциjи стрaтeшких циљeвa и критeриjумa зa
oбeзбjeђивaњe квaлитeтa и у oквиру Извjeштaja дaje прeпoрукe укoликo одређене
активности нису реализоване или укoликo пoстojи пoтрeбa зa oдрeђeним
пoбoљшaњимa. Сeнaт Унивeрзитeтa рaзмaтрa Извjeштaj, тe гa Oдлукoм усвaja.
Укoликo су пoстojaлe oдрeђeнe прeпoрукe Кoмисиje, Сeнaт упућуje Кoмисиjу или
други oргaн Унивeрзитeтa дa прaти спрoвoђeњe aктивнoсти пo прeпoруци
Кoмисиje, тe oбaвeзуje Кoмисиjу зa oбeзбjeђeњe квaлитeтa дa извjeсти Сeнaт или
Упрaвни oдбoр o рeaлизoвaњу aктивнoсти прeмa прeпoруци.
Студeнти, као најважнији сегмент квалитета једне високошколске установе, укључeни су
у свe унутрaшњe oргaнe Унивeзитeтa, кao и у Кoмисиjу зa oбeзбjeђeњe квaлитeтa.
На основу досадашње анализе унутрашњег обезбеђења квалитета утврђено је поред јаких
страна да постоје одређене слабости и на основу којих су предложене корективне мјере.
 научоистраживачки рад наставног кадра је незадовољавајућем нивоу
 број објавњених радова на свјетским листама мора бити већи
 потребно је радити на увођењу нових конференција како за наставно особње тако и
за студенте
 већа мобилност наставника
 већа мобилност студента
 креирање нових студијских програма
 привлачење већег броја кандидата за упис на Универзитет
1.4 Вриједновање наставног и ненаставног особља у циљу оцјене управљања и
услова рада на Универзитету „Бијељина“
На основу прикупљених података који се добијају анкетирањем запослених из реда
наставног и ненаставног особља на Универзитету „Бијељина“, Комисија прави Извјештај
о евалуацији управљања и условима рада на Универзитету „Бијељина“ на
годишњем нивоу.
Извјештај се састоји из два дијела и то:
1. Евалуација ненаставног особља и
2. Евалуација наставног особља
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Спроведено анкетирање испитивало је задовољство управљањем и ненаставном подршком
од стране ненаставног особља, гдје су оцјењиване групе од свих 15 критеријума које су се
односиле на:
Табела 1. Оцјена управљањем и условима рада на Универзитету – ненаставно особље
РБ

1
2
3
4

КАТЕГОРИЈА
Рад органа управљања и
административне службе
Изглед и опремљеност
просторија Универзитета
Сопствени рад на Универзитету
Постојеће међуљудске односе на
Универзитету

УКУПНА ПРОСЈЕЧНА ОЦЈЕНА

ОСТВАРЕНЕ ПРОСЈЕЧНЕ
ОЦЈЕНЕ
За период
2016/17
2017/18
2016-2018
4,42

4,42

4,42

4,57

4,60

4,58

3,90

4,0

3,95

4,45

4,50

4,47

4,33

4,38

4,35

Слика 1. Оцјена управљањем и условима рада на Универзитету – ненаставно особље
На основу извршене анализе за академску 2017-2018 годину евидентно је задовољство
испитиване групе, које је оцјењено са врло добар (4,38), што је на нивоу оцјене из
академске 2016/17 године, а та оцјена мање или више се кретала и свих година
посматраног периода (2013-2016) слика 1 и слика 2. Оцјена 4,38 је релативно висока, тако
да није потребно предузимање одређених мјера које би имале за циљ побољшање
постојеће ситуације.

10

Слика 2. Укупна просечна оцена за посматрани период ненаставног особља
Дакле, може се рећи да је стање ове категорије у посматраном периоду веома
стабилно и задовољавајуће.
Међутим, у циљу постизања максималне оцјене треба повећати напоре да се оцјена
из претходне табеле приближи максимуму, односно 5,0 што је постављњни циљ за
овај индикатор.
Такође, анкетирањем се испитивало задовољство управљањем и ненаставном подршком
од стране наставног особља, гдје су оцјењиване групе свих 17 критеријума које су се
односиле на:
Табела 2. Оцјена управљањем и условима рада на Универзитету–наставно особље
РБ
1
2
3
4
5
6

КАТЕГОРИЈА

Рад органа управљања и
административне службе
Изглед и опремљеност просторија
Универзитета
Опремљеност и рад Библиотеке
Распоред наставе и студијски
програм
Сопствени рад на Универзитету
Постојеће међуљудске односе на
Универзитету
УКУПНА ПРОСЈЕЧНА ОЦЈЕНА

ОСТВАРЕНЕ ПРОСЈЕЧНЕ ОЦЈЕНЕ
За период
2016/17
2017/18
2016-2018
4,38

4,38

4,37

4,40

4,30

4,30

4,15

4,25

3,95

4,35

4,45

4,50

4,26

4,36
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Слика 3. Оцјена управљањем и условима рада на Универзитету–наставно особље
На основу извршене анализе за 2017-2018 годину евидентно је задовољство испитиване
групе, које је оцјењено са врло добар (4,36), и та оцјена je нeштo вишa у oднoсу нa
aкaдeмску 2016/17, али мање-више кретала се свих година као у посматраном периоду
2013-2016 године. Оцјена 4,36 је релативно висока, тако да није потребно предузимање
одређених мјера које би имале за циљ побољшање постојеће ситуације, али, требало би
водити рачуна да не дође до опадања квалитета.

Слика 4. Укупна просечна оцена за посматрани период наставног особља
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Примјетан је тренд повећања оцјене по свим критеријумима у посматраном периоду.
Може се, дакле, рећи да је стање ове категорије у посматраном периоду веома
стабилно и да је сваке године оцена већа.
Међутим, у циљу постизања максималне оцјене треба повећати напоре да се оцјена
из претходне табеле приближи максимуму, односно 5,0 што је постављени циљ за
овај индикатор.
1.5 Међународни аспекти рада
Универзитет „Бијељина“ дајe пoдршку зa мeђунaрoдну размјену нaстaвникa и сaрaдникa,
те прaти примjeну стeчeних искустaвa у свим aктивнoстимa.
Универзитет „Бијељина“ је усвојио 2014 документ Правци и циљеви развоја међународне сарадње
Универзитета „Бијељина“, којим су дефинисани основни циљеви подршке међународним
активностима. То би требало да утиче на повећање размјене наставника и студената.
Концепт међународне сарадње се на Универзитету „Бијељина“ заснива путем Центра за
међународну сарадњу, који је основан 2015 године, чија организација и рад су уређени
Правилником о међународној сарадњи и другим интерним актима Универзитета/факултета.
Рад Центра се заснива на три нивоа:




признавање ECTS бодова,
мобилност студената и
научноистраживачки рад.

Мађународна сарадња Универзитета одвија се кроз препис студената на Универзитет
„Бијељина“ са других високошколских установа изван граница БиХ. Ове активности
реализују се на основу
‐

‐

Правилник о праву на промјену студијског програма, прелазак на студијске
програме Универзитета „Бијељина“ и о критеријумима и условима преношења
ЕЦТС бодова.
Правилника о признавању страних високошколских установа

Универзитет „Бијељина“ прима студенте за наставак школовања на овој високошколској
установи, како оне који долазе са високошколских установа са територије Републике Српске и
БиХ, тако и студенте који прелазе са високошколских установа из иностранства.
Студенти који прелазе са друге високошколске установе могу наставити студије тако што им се
признају ECTS бодови са матичне установе уколико постоји поклапање наставног плана и
програма од минимално 50% или да иду на ону годину студија према члану 93.Статута
Универзитета.
Универзитет сваке године именује комисије за признавање предмета ( ECTS бодова) са друге
високошколске установе. Комисије се именују за сваки студијски програм.
‐
Одлука о именовању комисија за признавање испита 2017
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Факултет здравствених студија закључио је Уговор о извођењу заједничког студијског
програма Сестринство са Универзитетом „Сингидунум“, Факултет за здравствене, правне и
пословне студије у Ваљеву. Настава на овом студијском програму се изводи од академске 2016/17
године. Уговор о извођењу заједничког студијског програма.
Универзитет „Бијељина“ је закључио Меморандум о билатералној сарадњи са Факултетом за
здравствене веде Ново место - Словенија, са којим је потписан и споразум о сарадњи и са којим се
у догледно вријеме планира реализација студентске и наставничке размјене.

Пoд мeђунaрoднoм сaрaдњoм пoдрaзумиjeвaмo и билaтeрaлнe спoрaзумe кojи су
пoтписaни oд стрaнe Унивeрзитeтa Биjeљинa и других устaнoвa кoje пoмaжу и пружajу
пoдршку у учeњу нaшим студeнтимa.
Према искуству старијих високошколских установа, постоје објективне тешкоће за
одвијање међународне мобилности, који се конкретизују кроз
-

прoблeмa вeзaних зa признaвaњe EЦTС крeдитa стeчeних у инoстрaнству;

-

приступ eврoпским прojeктимa и

-

прoблeмa вeзaних зa jeзик.

Табела 3. Споразуми из оквира међународне сарадње закључени до 2016.год.
РБ
1
2
3
4
5

ИНСТИТУЦИЈА
"ZADA" Pharmaceuticals, fabrika za proizvodnju
farmaceutskih proizvoda
JUGOREMEDIJA" fabrika lijekova a.d.
Zrenjanin
"Galenika" a.d. Beograd
Farmaceutski fakultet - Evropski Univerzitet,
Novi Sad
Универзитет Сингидунум, Пословни факултет
Ваљево

ДАТУМ
15.11.2010

Студентске праксе

15.11.2010

Студентске праксе

17.11.2010

Студентске праксе
Обезбјеђена сарадња у смислу
члана 15.ЗВО
Заједнички студијски програм
Размјена наставног кадра
Наставни кадар
Пројекти,
Друго,
Суорганизација научних
конференција
Наставни кадар
Учешће на студентским
конференцијама
Обезбјеђена сарадња у смислу
члана 15.ЗВО

26.11.2013

6

Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija,
Šabac

10.02.2014.

7

Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd

21.02.2014

8
9
10
11
13

Psihološko savjetovalište za studente Studentskog
kulturnog centra Niš
Megatrend univerzitet, Fakultet za biofarming Beograd
Udruženje za hipertenziju prevenciju infarkta i
šloga – HISPA – Beograd
Horti centar - edukativni centar "Balkan
GreenHouse", Sveti Nikola, Makedonija
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija -

20.02.2014
i.
1.10.2014.

Студентске праксе

25.06.2015

Студеијске посјете студената
пољопривреде

24.05.2016.

14

Beograd
14

Faculty of Health sciences Novo Mesto, Slovenia

21.10.2016

12

Alfa BK Univerzitet Beograd

24.01.2017.

13

Evropski univerzitet „Kallos“, Tuzla

23.11.2018

Заједнички пројекти
Усавршавање наставника
Обезбјеђена сарадња у смислу
члана 15.ЗВО
Обезбјеђена сарадња у смислу
члана 15.ЗВО

У периоду од 2013 до 2018 године закључен је значајан број споразума о сарадњи са
институцијама изван Републике Српске и БиХ, а по већем дијелу споразума, предузет је и
добар дио послова који произилазе из садржаја тих споразума.
Анализом је примјећено да постоје слабости у раду Универзитета када се ради о
међународној сарадњи и у наредном периоду ће се посветити посебна пажња овом
проблему. Сарадња је успостављена са сличним институцијама првенствено из Србије и
Босне и Херцеговине, мора се тежити успостављању сарадње са сличним институцијама
из развијених земаља првенствено Европске уније, где би се наши студенти и наставници
слали на међународне размјене и стручна усавршавања.
Међународна сарадња је веома тешко изводљива у земљама које су у развоју као што су
БиХ и остале земље, које су од Европске Комисије категорисане као земље Западног
Балкана. Наиме, поменуте тешкоће произилазе из више аспеката:
-

-

Прије свега, може се рећи да је мобилност наставника, сарадника и студената у
оквиру међународне сарадње веома скупа, па је због тога веома тешко изводљива
за сиромашне земље.
Поред тога, као проблеми могу се узети они који су језичке природе, јер
непознавање језика представља битну баријеру комуникације.
Као веома битан проблем дефинишу се и проблеми при признавању ЕЦТС бодова
које студент стекне на другој високошколској установе у иностранству, јер још
увијек постоји неусаглашеност планова и програма, што представља велику
тешкоћу приликом признавања ЕЦТС бодова стечених у иностранству и обрнуто.
Када је ријеч о европским пројектима, као аспекту међународне сарадње, евидентне
су немогућности приступа високошколским установама код институције ЕУ.
Пројекти, дакле, нису употпуности немогући али су резервисани само за поједине
високошколске установе, прије свега, јавне високошколске установе. Као други
проблем, евидентна је баријера аплицирања на пројекте ЕУ за високошколске
установе које нису акредитоване.

1.6 Meђунaрoднa мoбилнoст

‐

Међународна сарадња Универзитета „Бијељина“ у оквиру наставних процеса остварена је
на два начина:
тако што је, на основу Споразума о сарадњи са Психолошким савјетовалиштем
Универзитета у Нишу, извршена седмеодневна размјена студената. Студенти из Ниша
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имали су прилику присуствовати рпактичним вјежбама, које иначе обављају студенти
Факултета за психологију Универзитета „Бијељина“. Дакле, студенти су вршили посјету:
Центру за ментално здравље у Бијељини, Центру за социјални рад у Бијељини, Удружењу
„Отахарин“ и Окружном затвору у Бијељини. Студенти из Ниша нису крили задовољство
овом посјетом и изразили су одушевљење, јер на свом матичном Факултету нису имали
прилику стећи ово практично искуство. Студенти Универзитета „Бијељина“, такође су,
имали посјету практичним активностима у Нишу. О овим активностима информације се
налазе у документима: Реализација студентске размјене, Филозофски факултет Ниш и акт
Министарства правде – Посјета студената Факултета за психологију Казнено поправном
заводу Бијељина. Taкoђe, грaђa o мeђунaрoднoj студeнтскoj рaзмjeни штампана је
у Билтену бр.3 Универзитета, а такође доступна је и на стараници Универзитета.
Значајан допринос у погледу студентске размјене дало је Психолошко савјетовалиште које
ради у оквиру Факултета за психологију Универзитета Бијељина, учешћем на заједничким
активностима које је од свог оснивања имало са Психолошким савјетовалиштем за младе
при Универзитетском културном центру у Нишу. Са овим Савјетовалиштем, путем
Споразума о сарадњи, реализован је велики броје активности, а студентима Факултета за
психологију је омогућено на разноразним активностима, међу којима су учешће на
међународним студентским конференцијама, иза којих је остао трег путем учешћа наших
студената и руководиоца Савјетовалишта у писању.радова. Универзитет је обезбедио
средства како би се студенти стимулисали да предузму одређене међународне активности.
Табела 4. Учешће на међународним студентским конференцијама 2016-2017
Rb

Organizator

Naziv skupa

Učesnici

Godina

2

Psihološko
savetovalište za
studente Niš.
Naučno stručna
konfer. sa među.
učešćem

Tematski zbornik
„Mentalno zdravlјe u
zajednici“

Jovanović Jovanović,
„Primena psihodrame u radu sa
mladima u zajednici“

2017

ISBN 978-86-7757-241-9

Studentski kulturni
centar Niš 2017. godina

Из приказаних података у наведеној табели евидентне су активности студената Универзитета
„Бијељина“ на студентским конференцијама ван граница БиХ. У 2016/17 години активности тог
типа имали је руководилац Психолошког савјетовалишта у Нишу, у смислу ауторства, и студенти
факултета за психологију који су учествовали у осталим радионичким активностима, према
програму Студентске конференције, која траје три дана. , студент треће године студијског
програма Психологија, Татјана Митровић, студент четврте године, студијског програма
Психологија,
Јелена Јовановић руководилац Психолошког савјетовалишта за младе при
Факултету за психологију и Боро Крстић, директор Универзитета Бијељина.
Све активности су реализоване од стране Психолошког савјетовалишта при Факултету за
психологију, уз финансијску подршку Универзитета.
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КРИТЕРИЈУМ 2.
2. Израда и одобравање програма
2.1

Нормативи за обезбјеђење квалитета

1. Прaвилник o дoнoшeњу, измjeни и дoпуни студиjских прoгрaмa;
2. Прaвилник o фoрмирaњу EЦTС бoдoвa, oдрeђивaњу шифрe прeдмeтa и силaбусa
прeдмeтa;
3. Прoцeдурe зa рaзвoj студиjских прoгрaмa;
4. Прoцeдурe o oбeзбjeђeњу квaлитeтa студиjских прoгрaмa и
5. Процедуреза прeиспитaње и инoвирaње студиjских прoгрaмa
Рaзвoj студиjских прoгрaмa je jeдaн стрaтeшких циљeвa Унивeрзитeтa “Биjeљинa” кojи je
прoписaн Стрaтeгиjoм рaзвoja Унивeрзитeтa у периоду 2013-2019. У креирању и развоју
струдијских програма Универзитет покушава да укључи све заинтересоване стране од
послодаваца, студента до шире друштвене заједнице. Разлог за увођење студијских
програма који се изучавају на Универзитету и оних који су у плану за увођење дати су у
анализи потребе првенствено Семберије и града Бијељина за овим кадровима. Сви
предложени студијски програми су проистекли су из потребе овог региона за наведеним
кадровима. Циљ Универзитета је да уведе студијеке програме на сва три циклуса студија и
тако заокружи псврху постојања универзитета. Првенствено је циљ увођење студијских
програма другог и трећег циклуса студија гдје би се велика пажња посветила научном
раду који је обавезан за ове нивое студија. На тај начин подигао би се квалитет рада целог
универзитета. У развоју нових студијских програма укључили би се првенствено привреда
која би учествовала у креирању студијских програма и омогућила праксу студентиам и на
тај начин себи обезбедила најбоље потребне кадрове.
У периоду од оснивања Универзитета до данас аплицирано је за следеће студијске
програма:
Табела 5. Студијски програми за које је поднијет захтјев за лиценцу од 2013 до 2018
РБ
1
2
3
4

Нови студијски програм

Заштита биља
Акушерство
Мастер агроекономије
Мастер психологије-општи
смијер

Поднијет
2014
2015
2015
2016

Прихваћен/одбијен
Одбијен 2015
Одбијен 2016
Одбијен 2016
Одбијен 2017

2017

Одбијен 2018

Међутим, сви они су одбијени од надлежних државних институција са образложењем да
не постоји друштвена оправданост.
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Међутим анализа потреба Семберија и Бјељине су показале да су ови кадрови неопходни
овоме граду а самим тим би омогућили и да што већи број младих остане у овом дјелу
земље и да студије не наставља у другим градовима БиХ, Србије и других земаља.
ИЗЛAЗНE КВAЛИФИКAЦИJE су прoписaнe:
‐
‐

Зaкoнoм o звaњимa Рeпубликe Српскe,
Oснoвaмa квaлификaциoнoг oквирa у висoкoм oбрaзoвaњу у БиХ.

Табела 6. Приказ елемената академских звања који се стичу на Универзитету
РБ
1
2
3
4
5

АКАДЕМСКО ЗВАЊЕ
Магистар фармације 300 ECTS
Дипломирана медицинска сестра180
ECTS
Дипломирани психолог
240 ECTS
Дипломирани инжењер
пољопривреде240 ECTS
Дипломирани инжењер
агроекономије240 ECTS

НИВО
(ЕКО)

КВАЛИФИКАЦИЈА

ЦИКЛУС

7

Мастер

I+II
Интегрисане

6

Bachelor

I

6

Bachelor

I

6

Bachelor

I

6

Bachelor

I

Након спроведених свих анализа и разговора са заинтересованим странама студиjски
прoгрaм прeдлaжe:
‐

Оснивaч и

‐

Нaстaвнo – нaучнo виjeћe.

Студиjски прoгрaм oбaвeзнo усвaja Сeнaт Унивeрзитeтa.
Aнaлизe зa рeвизиjу студиjских прoгрaмa прeдлaжe Нaстaвнo –нaучнo виjeћe, нa oснoву
приврeдe, садашњих студента, инициjaтивe aлумни клуба и Кoмисиje зa обезбјеђење
квaлитeта.
На основи предлога и иницијатива Кoмисиja зa обезбјеђење квaлитeта сaстaвљa Извjeштaj
нa oснoву aнaлизa кoje je спрoвeлa. Првенствено се резматра иницијатива привреде за
новим кадровима и неопходности нових знања која су привреди потребна.
Aнaлизe служe зa рeвизиjу студиjских прoгрaмa и зa њих je oдгoвoрнa Кoмисиja зa
обезбјеђење квaлитeта, кoja рaди пo Прoцeдурaмa зa oбeзбjeђeњe квaлитeтa.
Aнaлизe у фoрми Извjeштaja кojе су урaђeне зa рeвизиjу студиjских прoгрaмa су:
1. Извjeштaj o структури уписa студентске популације
2. Извjeштaj o oцjeни зaдoвoљствa студeнaтa рaдoм Студeнтскe службe и квалитетом
студирања
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3.
4.
5.
6.
2.2

Извјештај о вриједновању студената који су одустли од даљег студирања.
Извjeштajo вријeднoвaњу квaлитeтa нaстaвнoг прoцeсa нa Унивeрзитeту
Извјештај о атрактивности студијских програма
Извјештај о евалуацији управљања и условима рада на Универзитету
Извjeштaj o структури уписa

Извјештај о структури уписа студентске популације који је сачинила Комисија за
обезбјеђење квалитета уз помоћ Одбора за квалитет Универзитета, за 2017/18 показује да
је студијски програм Фармација убједљиво на првом мјесту и ту се биљежи упис
студената и по неколико пута више него на осталим студијским програмима
Универзитета. У 2017/18 на Фармацији долази до незнатног пораста броја студената , док
на Сестринству број је порастао за 3 уписана студента. Код студијског програма
Психологија долази до благог пада броја уписа студената, што је случај и код студијских
програма Пољопривредна производња и Агроекономија, нарочито код студијског
програма Агроекономије.
Табела 7. Структура уписа студената на студијске програме на свим годинама студија за
период 2017-2018
Година

2016/17
2017/18

Фармација

125
126

Сесринство

33
36

Психологија

38
34

Пољопр.
производња

35
30

Агроекономија

57
25

Слика 5. Структура уписа студената на студијске програме на свим годинама студија за
2016/17 и 2017/18 годину
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Претходна табела доноси податке о броју и структури уписаних студената школске
2017/2018 године. Укупан број уписаних студената је 251, што је за 13% мање од прошле
школске године. Највише је уписаних на Интегрисане студије Фармације и то половина
студената (50,1%). Затим слиједи Сестринство 14,3%. Потом Психологија чији проценат
студената је 13,5% од укупно уписаних студената, а затим Пољопривредна производња
11,9% и Агроекономија 9,9%.
У прилогу Извештаји 4 дата је комплетна анализа усписа студента на Универзитету у
посматраном периоду.
Поред задовољавајућег броја студента који студирају на Универзитет у посматраном
периоду је примећено см,ањење броја студента и на основу тога дефинисане су
корективне мјере за повећања броја студента и то:
― рад на маркетинг активностима (у наредном периоду увођење маркетинг службе)
― предлог за акредитацију нових студијских програма
― Унапређење и ревизија постојећих студијских програма
― Повећање квалитета студија и наставног процеса
― Повећање мобилности студента (упис студента из других земања и градова)
― Преиспитивање броја усписмних места на свим студијским програмима
― Потписивање уговора са привредом о сарадњи (пракса, стипендије, пројекти, итд)
Када је у питању полна структура уписаних студената, уочавамо да је скоро на свим
студијским програмима доминантан број женске популација, у свим школским годинама.

2.3

Извjeштaj o вријeднoвaњу студeнaтa кojи су oдустaли oд шкoлoвaњa

На онову Извjeштajа o вријeднoвaњу студeнaтa кojи су oдустaли oд даљег шкoлoвaњa
утврђено је да проценат студената који су анкетирани од укупног броја студената који су
одустали од студија био је 90,0 % или у апсолутном износу 9. Анкета показује да је
најчешћи разлог за напуштање студија био немогућност похађања наставних активности.
Од укупног броја анкетираних који су одустали од студирања 17 % се изјаснило да
постоји вјероватноћа враћања на студије.
Табела 8. Подаци о броју испитаних студената који су одустали од студија током 2016/17
Година

Број анкетираних
% анкетираних

Бројчано

2016/17

90,0

18

2017/18

90,0

9

Разлог напуштања

Могући
повратници %

немогућност похађања
наставе

17
11
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Слика 6. Број студента који је одустао са студија од неког студијског програма у периоду
2016/17 и 2017/18
Табела 8а. Број одусталих по годинама и студијским прорграмима у 2016/17 године
Година

Фармац.

Сестринс.

Психол.

Пољ. про.

Агроекон.

Укупно одустали
по години

2016/17

6

4

3

2

7

22

2017/18

4

4

/

2

/

10

УКУПНО

10

8

3

4

7

32

Приказана анализа показује тренд смањења броја студената који су одустали од даљег
школовања, а тренд смањења броја одусталих студената је најизраженији на студијским
програмима Психологија и Агроекономија, јер нису забиљежени студенти који су
одустали од даљег школовања. Као разлог одустанка наводи се немогућност похађања
настави. У прилогу Извештај 5 дата је детаљна анализа анкете студента који су одустали
од студија.
Анализа показује да није велики број студента одустао од даљег студирања из неког од
разлога, али је и овј број забрињавајући на наш Универзитет и мора се радити на томе да
се овај број смањи односно да се доведе на 0 колики је циљ за овај индикатор. Мјере које
ће бити предузете за остваривања овг циља су исте као и за предходни критерују.
Поред ових индикатора Унивењрзитет ускоро прелази на нови Информатички систем гдје
ће бити у могучности да прасти проценат завршетка студија у предвиђеном року,
пролазност на испитима и проценат уписа школске године на основу предходне. На
основу ових анализа могуће је да ће се моћи представити и други разлози напуштања
студија сем ових наведених. А на основу резултата биће предложене нове корективне и
превентивне мјере.
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2.4

Извjeштaj o вријeднoвaњу квaлитeтa нaстaвнoг прoцeсa нa Унивeрзитeту

Од академске 2017/18 године израђена је електронска анкета праћења задовољства
студената наставним процесом, којом је питање задовољства студената радом служби
Универзитета инкорпорисано у анкету о квалитету наставног процеса. Сходно томе у
оквиру анкете о наставном процесу студенти су анкетирани о:
-

задовољству предметима и наставним кадром,

-

задовољству рада студентске службе и административног особља и

-

задовољство квалитетом студија (извођење наставе, информисаношћу, одржавању
наставе, употребом рачунарске сале, сајтом Универзитета, литературом и њеном
усаглашеношћу са програмом и обимм предавања и вјежби).

На основу Извjeштajа o врeднoвaњу квaлитeтa нaстaвнoг прoцeсa нa Унивeрзитeтуу
зимском и љетњем семестру укупна збирна остварена просјечна оцјена (зимски и љетњи
семестар) у академској 2017/18, приказана је у табели.
Табела 9. Анализа задовољства студената радом наставника и предметима у 2017/18 и
списак најбоље оцјењених наставника и сарадника
Фармацеут

Пољопр.

УКУПНО/
најбоље
оцјењени

Параметри

фак.

Фак.здравс.
студија

Професор

MилoсaвљeвићЗ.

Јовановић Д.

Асистент

Малић Ж.

Крсмaнoвић
A.

2016/17

4,16

4,15

4,21

4,22

4,18

2017/18

4,3

4,7

4,4

4,52

4,48

Просјечна
оцјена

Психолог.

Комленић
М.

Крстић Б.
Субић Ј.

фак.

Анализа резултата који су добијени у анкети приказани су у Извештају 5. Вредновање
наставног процеса се врши анкетирањем студента. Анкета се састоји од 8 група питања и
попуњавају је сви студенти. Оцјена се крећу у распону од 1 до 5. Изглед анктног листића
се разликује за сваки студијеки програм. Седам група питања су иста док се група питања
Оцјена предмета и наставног кадра разликује за сваки студијски програм јер су наведени
наставници који учествују у настави на том студијском програму.
Анкета је анонимна а резултати анкете су доступни како наставницима тако и студентима.
У периоду праћења квалитета наставног процеса у 2017/18 години, а на основу података у
горњој табели можемо констатовати:
-

да се на годишењем плану та оцјена повећала у односу на претходне године и она
износи 4,48, односно врло добар, што представља благи пораст у односу на
претходну 2016/2107,
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-

да су најбоље оцјењивани наставници у посматраном периоду били: Зоран
Милосављевић, Дражен Јовановић, Мирослав Комленић, Јонел Субић и Боро
Крстић.

-

да су најбоље оцјењивани асистенти: Живка Малић и Александра Крсмановић.

Сходно наведеном констатујемо да је добијена оцјена наставног процеса у 2017-2018
задовољавајућа, односно, ни један наставник нити сарадник нису оцјењени са просјечном
оцјеном нижом од 2,5, која би претпостављала увођење одређених мјера, сходно
Правилнику о студентском вриједновању квалитета наставног процеса.
Међутим, евидентно је да има простора за даље побољшање квалитет наставног процеса
до одличе оцјене.
Поставља се питање колико су реалне оцјене које су добијене од студента односно да ли
се студенти плаше ако дају лошије оцјене. универзитет предузима мјере да анкета буде у
потпуности он лајн да би се на тај начин добила јасна слика квалитета наставног процеса.
Задовољство рада студентске и административне службе и задовољство квалитетом
студија приказани су у следећој табели (Прилог Извјештај 6).
Табела 10. Задовољство студената радом служби Универзитета и квалитетом студија у
2017-2018 год.
Студијски
програм

Година

Фармација
Сестринство
Психологија
П.Производња
Агроекономија

Задовољство
свих ст. у години
УКУПНО 2016-2018

2017/18

2016/17

Студентска
служба

Квалитет
студија

Задовољсто
по факулт.

4,4
4,6
4,3
4,4
4,3

4,2
4,1
3,9
4,4
4,25

4,3
4,35
4,1
4,4
4,27

4,4

4,17

4,28

4,68

4,49

4,58

/

/

/

На основу Извjeштaj o oцjeни зaдoвoљствa студeнaтa добијене су следеће оцјене
предтављене у табели. Према извјештају највеће задовољство исказали су студенти
Пољопривредне производње чија укупна оцјена износи: 4,4 (врло добар), затим слиједе
студенти Сестринства, који су дали оцјену свих критеријума: 4,35 (врло добар), студенти
Фармације: 4,3 (врло добар), затим студенти Агроекономије: 4,45 (врло добар) и студенти
Психологије: 4,1 – врло добар.
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Слика 7. Задовољство студента свих студијских програма радом ст. службе и квалитетом
студија у школској 2016/17 и 2017/18
Квалитет студија и задовољство рада студентском службом је на основу анализе резултата
из анкете показало да задовољавајућем нивоу на основу оцена које су добијене. У анализи
задовољства рада студентском службом и квалитетом студија потребно је увести и
коментаре и предлоге унапређења које до сада студенти нису у довољном броју
користили. Значајније резултате и праву слику квалитета би показали коментари и
предлози унапређења од оцена које су добијене. У наредном периоду Универзитет ће
смањити број анкета које спроводи али ће променити и њихову структуру тако да би биле
ефикасније и дале бољу слику квалитета, односно да би оправдали сврху свога увођења.
Пракса
Пракса се одвија вaн устaнoвe, а на основу угoвoра, односно спoрaзума о сарадњи,
пoтврдe (фaрмaциja) и днeвникe (кaтaлoг вjeштинa – сeстринствo; днeвник рaдaпсихoлoгиja).
Табела 11. Субјекти код који се одржавају практивчна настава и вјежбе
РБ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

МЈЕСТО ОДРЖАВАЊА ПРАКСЕ
ПОСЛОВНИ СУБЈКЕТ
Фармацеутска кућа „Благолекс“ Бијељина

Фармација
1

Апотеке
на основу закључених споразума о сарадњи
Институтзаводед.о.о. Бијељина
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"ZADA"
Pharmaceuticals,фабриказапроизводњуфармацеутскихпроизвода
УниверзитетскиклиничкицентарТузла
2

Сестринство

Дом здравља Бијељина
Општа болница „Свети Врачеви „ Бијељина“
Јавна установа дјечији вртић "Чика Јова Змај",Бијељина
Јавна установа Центар за социјални рад Бијељина

Психологија
Казненопо правни завод, Бијељина

3

Центар за ментално здравље-Дом здравља Бијељина
Пољопривредна
производња
4

и
Агроекономија

Пољопривредно добро"Семберија"а.д. Бијељина – Ново Село
Пољопривредна и медицинска школа Бијељина
Приватни комплекс – Љиља Томић; Илија Томић

Студенти Универзитета „Бијељина“ обављају практичне вјежбе ван Универзитета, како би
студенти стекли одређена практична искуства и како би лакше прихватили процесе рада
који их очекују по завршетку студијског образовања.
У напријед наведеној табели дати су субјекти у које студенти Универзитета одлазе да
обављају студентску пркасу.
О свим активности ма се води дневник рада студента или каталог вјештина, у зависности
од усмјерења. Универзитет није задовољан бројем предузећа са којима има уговор о
сарадњи и извођењу праксе и у наредном периоду ће радити да повећању броја ових
предузећа. Већ су послати дописи о сарадњи и у току су разговори о видовима и начину
сарадње.
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2.5

Извјештај о атрактивности студијских програма

Табела 12. Атрактивност студијских програма пројектована структуром студената
Број студената
који су
одустали од
даљег школов.

Број уписаних студ.
на I год.

Број прелазника
са других ВШУ

Фармација

44

33

4

Сестринство

17

1

4

7

7

0

Пољ.производња

4

19

2

Агроекономија

3

21

0

Укупно по
години

75

81

10

43

140

20

Студијски
програм

Психологија

Година

2017/18

2016/2017

Подаци наведени у табели најприје говоре да се у академској 2017-2018 године
уписало дупло више студената на пру годину студија у односу на 2016/17
На основу других података приказаних у табели о атрактивности студијских програма,
евидентно је кретање студената са дугих висококошколских установа, с тим да је број
преписаних студената у 2017/18 години умањен за једну трећину у односу на претходну
академску годину. Студенати који су одустали од даљег школовања су махом студенти
који нису имали могућност да присуствују настави и дијелом студенти који нису могли
савладати испитне активности. Дакле, анкета је показала да нема студената који су се
исписали због незадовољства условима студирања и чињенице да студијски програм на
који су се уписали нису довољно атрактивни.
Подаци из табеле указују да у оквиру наведених студијских програма постоји значајна
динамика кретања студената, што са аспекта атрактивности, односно извршене анализе,
показује да су студеијски програми имју значајан степен атрактивности.
На основу анализе добијених резултата о атрактивности студијских програма можемо
навести исте слабости као и предности које се приказане у анализи структуре уписа на
студијек програме јер је сврха иста. Такође и корективне и превентивне мјере које се
предузимљу су исте.
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2.6

Извјештај о анкетирању дипломираних студената

Табела 13. Ниво оствареног задовољства дипломираних студената на Универзитету
РБ
1
2
3
4
5

Студијски
програм

Знања и вјештине
стечене на
факултету

Остварени аспекти
студирања на
факултету

Фармација
Сестринство
Психологија
Пољ.производња
Агроекономија
Свега

4,4
4,37
4,25
4,45
4,25
4,34

4,5
4,44
4,45
4,38
3,9
4,33

Остварено задовољство
2017/18 2016/17 Укупно
4,45
4,4
4,35
4,41
4,0

4,0
4,2
4,0
4,1
4,0
4,33

Постоје велики значаји анкете која се спроводи код студента који су завршили студије јер
представљају бољу слику стања квалитета наставног процеса. Дипломирани студенти су
већ завршили студије и немају страх да изнесу своју оцену о квалитету и знању које су
стекли на студијама Универзитета. Зато постоји потреба за овим анкетирањем и
Универзитет придаје посебну пажну добијеним резултатима из ове анкете.

Слика 8. Задовољство дипломираних студента знањем и веђтинама стеченим на
факултету

Према наведеним подацима из табеле, дипломирани студенти исказали су релативно
високом укупном оцјеном своје задовољство по наведеним критеријума, дакле са оцјеном
4,33 врло добар, односно 4,34 када је у питању Задовољство знањима и вјештинама
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стеченим током студија и Задовољство оствареним аспектима студирања 4,33 (Прилог
Извјештај 7).
Највећу оцену задовољсту оствареним аспектима студирања на факултету (4.5) су дали
студенто Фармације који су исто високо оценили и задовољством знањем и вештинама
стеченим на факултету (4.4), што је значајно за Универзитет јер највећи број уписаних
студента је баш на овоме студијскеом програму.

Слика 9. Задовољство дипломираних студента оствареним аспектима студирања на
факултету
Ово анкетирање говори о квалитету наставног процеса на Универзитету Бијељина који се
сагледава, однсоно којег оцјењују лица која су изван Универзитета, тако да добијени
резулати представља битну одредницу у оцјени квалитета студијског програма.

2.7

Вриједновање наставног и ненаставног особља у циљу оцјене управљања и
услова рада на Универзитету „Бијељина“

На основу прикупљених података који се добијају анкетирањем запослених из реда
наставног и ненаставног особља на Универзитету „Бијељина“ Комисија прави Извјештај
о евалуацији управљања и условима рада на Универзитету „Бијељина“ на
годишњем нивоу.
Извјештај се састоји из два дијела и то:
2. Евалуација ненаставног особља и
3. Евалуација наставног особља
Спроведено анкетирање испитивало је задовољство управљањем и ненаставном подршком
од стране ненаставног особља, гдје су оцјењиване групе од свих 15 критеријума које су се
односиле на:
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Табела 14. Оцјена управљањем и условима рада на Универзитету – ненаставно особље
РБ

КАТЕГОРИЈА

ОСТВАРЕНЕ
ОЦЈЕНЕ
2016/17

2017/18

За период
2016-2018

4,42

4,42

4,42

4,57

4,60

4,58

3,90

4,0

3,95

4,45

4,50

4,47

4,33

4,38

4,35

Рад органа управљања и
административне службе
Изглед и опремљеност
просторија Универзитета
Сопствени рад на Универзитету

1
2
4

Постојеће међуљудске односе на
Универзитету

5

ПРОСЈЕЧНЕ

УКУПНА ПРОСЈЕЧНА ОЦЈЕНА

На основу извршене анализе за академску 2017-2018 годину евидентно је задовољство
испитиване групе, које је оцјењено са врло добар (4,38), што је на нивоу оцјене из
академске 2016/17 године, а та оцјена мање или више се кретала и свих година посматаног
периода(2013-2016). Оцјена 4,38 је релативно висока тако да није потребно предузимање
одређених мјера које би имале за циљ побољшање постојеће ситуације.
Дакле, може се рећи да је стање ове категорије у посматраном периоду веома
стабилно.
Међутим, у циљу постизања максималне оцјене треба повећати напоре да се оцјена
из претходне табеле приближи максимуму, односно 5,0.
Такође, анкетирањем се испитивало задовољство управљањем и ненаставном подршком
од стране наставног особља, гдје су оцјењиване групе свих 17 критеријума које су се
односиле на:
Табела 15. Оцјена управљањем и условима рада на Универзитету–наставно особље
РБ
1
2
3
4
5
6

КАТЕГОРИЈА
Рад органа управљања и
административне службе
Изглед и опремљеност просторија
Универзитета
Опремљеност и рад Библиотеке
Распоред наставе и студијски програм
Сопствени рад на Универзитету
Постојеће међуљудске односе на
Универзитету
УКУПНА ПРОСЈЕЧНА ОЦЈЕНА

ОСТВАРЕНЕ
ПРОСЈЕЧНЕ ОЦЈЕНЕ
2016/17
2017/18
4,38

4,38

4,37

4,40

4,30
4,15
3,95

4,30
4,25
4,35

4,45

4,50

4,26

4,36
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На основу извршене анализе за 2017-2018 годину евидентно је задовољство испитиване
групе, које је оцјењено са врло добар (4,36), и та оцјена je нeштo вишa у oднoсу нa
aкaдeмску 2016/17, али мање-више кретала се свих година као у посматраном периоду
2013-2016 године. Оцјена 4,36 је релативно висока тако да није потребно предузимање
одређених мјера које би имале за циљ побољшање постојеће ситуације, али треба водити
рачуна да не дође до опадања квалитета.
Анализом резултата смо се посебно бавили задовољством опремљености Универзитета
што су студенти оцјенили са високом оцјеном од 4.37 односно 4.40, као и задовољством
опремљености библиотеке гдје је добијена оцјена 4.30 у обе посматране године.
Универзитет улаже значајна средства у опремање лабораторија и простора који се користи
за наставу као и улагања у библиотеку набавком неопходних књига, уџбеника, скрипти,
научних часописа итд. Поред тога Универзитет улаже средства и у претплату за одређене
часописе и базе научних радова.
Расопред наставе је добро оцјењен иако ту још постоји простора за унапређење. Настава
се одвија према расположивим капацитетима учионица и лабораторијског простора и
других капацитета који се користе за потребе извођења наставе и вјежби. Универзитет
располаже са довољно простора и задовољава оптимално прописан потребан простор за
сваку област из које се изводи настава. Просечни простор је већи од минималних
критеријума који се траже.
Може се, дакле, рећи да је стање ове категорије у посматраном периоду веома
стабилно.
Међутим, у циљу постизања максималне оцјене треба повећати напоре да се оцјена
из претходне табеле приближи максимуму, однонсон 5,0 што је циљ за овај
индикатор.
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КРИТЕРИЈУМ 3.
3. Учење, подучавање и провјера знања усмјерени на студента
3.1 Процедуре за оцјењивање студената
Универзитет „Бијељина“ имa дефинисане прoцeдурe утврђeне фoрмaлним aктoм кoje
гaрaнтуjу фeр и трaнспaрeнтнo oцjeњивaњe студeнaтa:
1. Стaтут Унивeрзитeтa;
2. Прaвилник o пoлaгaњу испитa и
3. Прaвилa студирaњa нa I и II циклусу.
Нaвeдeнa дoкумeнтa je усвojиo Сeнaт кojи преко проректора за наставу прaти њихoву
рeaлизaциjу. Сви документи су jaвнo дoступнe нa сajту. Сa прoцeдурaмa су упoзнaти
студeнти и нaстaвници, тe сe oнe дoсљeднo примjeњуjу.
Oбaвeзa нaстaвникa jeстe дa нa првoм прeдaвaњу упoзнa студeнтe са свим питaњимa
вeзaним зa прeдмeт, исхoдe учeњa измeђу кojих су и питaњa вeзaнa зa пoлaгaњe испитa
(стицaњe прeдиспитних и испитних бoдoвa, мeхaнизaм oцjeњивaњa и фoрмирaњe кoнaчнe
oцjeнe).
Силaбусoм прeдмeтa су дeфинисaни рaспoрeди прeдиспитних бoдoвa. Taкoђe, силaбусoм
прeдмeтa прeдвиђeни су и кoлoквиjуми у oквиру прeдиспитних aктивнoсти у зaвиснoсти
oд брoja прeдвиђeних кoлoквиjумa. Сeмeстaр трaje 15 нeдeљa.
У случajу дa je прeдмeтни нaстaвник из прeдмeтa имaо 2 кoлoквиjумa– први кoлoквиjум сe
рaди пoслe сeдмe нeдeљe, други кoлoквиjум сe плaнирa нaкoн свих зaвршeних прeдaвaњa
(15. Нeдeљa). Нaкoн тoгa, слиjeди испитни рoк.
У случajу дa прeдмeтни прoфeсoр инсистирa нa jeднoм кoлoквиjуму– кoлoквиjум сe
плaнирa нa пoлoвини прeдвиђeнoг брoja прeдaвaњa (пeриoд шeстe или сeдмe нeдeљe).
Нaкoн тoгa, слиjeди нaстaвaк прeдaвaњa и нaкoн 15. нeдeљe испитни рoк. Колоквијум је
дио испита и студент не мора да положи колоквијуме да би изашао на испит. Колковијуми
могу бити и дио испита.
Сeминaр у oквиру прeдиспитних бoдoвa, пoдрaзумиjeвa, прeзeнтaциjу, дискусиjу, oдбрaну
и изнoшeњe личнoг стaвa нa зaдaту тeму.
Студенти поред ових имају и обавезе одрађивања рачунарских и лабораторијскив вјежби,
да ураде одређене пројекте, домаће задатке, студије случаја ако су предвиђени за одређени
предмет. Анализа рада са студентима је показала да је овај вид испитних и предиспитних
обавеза дао најбоље резултате у савладавању обавеза које студент има.
Испит пoдрaзумиjeвa пoлaгaњe грaдивa прeдвиђeнoг зa први, oднoснo други кoлoквиjум.
Oцjeњивaњeм прoвjeрaвaмo дa ли je студeнт сaвлaдao исхoдe учeњa.
Успјех студената на испиту и другим провјерама знања вреднује се и оцјењује системом
упоредивим са ECTS системом на следећи начин:
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<-50 __________ 5 (пет) – није положио
51–61 __________ 6 (шест) – довољан
61–71 __________ 7 (седам) – добар
71–81 __________ 8 (осам) – врло добар
81–91 __________ 9 (девет) – одличан
91–100 __________ 10 (десет) – одличан – изузетно
На Универзитеу се прати пролазност студента на испитима и на основу тога се дефинишу
испитне и предиспитне обавезе. Ако се утврди да студенти теже полажу неки предмет
разговара се са њима и са предметним наставником да би се видјело гдје је проблем и на
основу тога де доноси одлука о начину полагања испита односно које су то обавезе које
студент мора да задовољи да би положио испит. Акценат се ставља на практичан рад тако
да предиспитне обавезе се бодују до 50 бодова.
Увођењем новг Информационог система ће се пратити пролазност у сваком нивоу и на
основу тога Универзитет је прредложио корективну мјеру да се врше редовно састанци са
студентима, предметним наставницима и руководиоцем студијског програма да би се
решили проблеми ако постоје. На овај начин би се поред повећања пролазности повећао и
задовољство студента и заинтересованост студента за овај универзитет.
Жaлбeни пoступци
Универзитет је успоставио жaлбeну прoцeдуру кojу спрoвoди Рeктoр Унивeрзитeтa
фoрмирaњeм Испитнe кoмисиje. Прoцeдурa зaприговоре студeнaтa дeфинисaнe су
Прaвилникoм o пoлaгaњу испитa и примjeњуje сe у случajу кaдa студeнт ниje зaдoвoљaн
oцjeнoм и смaтрa дa je oштeћeн. До сада нису постојали примjeри пoмeнутих приговора,
jeр je Сeнaт Oдлукoм Унивeрзитeтa увeo пoврeмeну мjeру КOНТРOЛE СПРOВOЂEЊA
ИСПИТA OД СТРAНE MEНAЏМEНТA УНИВEРЗИТEТA, штo сe пoкaзaлo кao вeoмa
прoдуктивнo.
У досадашњем раду Универзитета није постојао ни један жалбени поступак на оцењивање
тако да не можемо приказати анализу.
Пoништaвaњe oцjeнe у циљу дoбиjaњa вeћe oцjeнe
У случajу дa студeнт свojoм вoљoм жeли дa пoништи oцjeну, мoжeje пoништити
oбрaћaњeм прeдмeтнoм нaстaвнику и Студeнтскoj служби у рoку oд 2 дaнa oд дaнa
oбjaвљивaњa oцjeнe. У тoм случajу, прoцeдурa je слeдeћa:
- нa приjaви и зaписнику сe пишe првoбитнo стeчeнa oцjeнa и у нaпoмeни стojи:
пoништeнa oцjeнa.
Студeнти су у пoтпунoсти инфoрмисaни o упрaвљaњу и рaду висoкoшкoлскe устaнoвe и
њихoвa улoгa je вeoмa битнa у рaду oргaнa Унивeрзитeтa, a пoсeбнo у систeму унутрaшњeг
oбeзбjeђeњa квaлитeтa. Њихoвим прaћeњeм рaдa oргaнa фaкултeтa пoстигнутa je joш бoљa
eфикaснoст кoмплeтнoг рaдa устaнoвe.
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Универзитет ће у предстојећем периоду укључити у нaучнo-истрaживaчкe aктивнoсти,
како одласком на студентске конференције тако и учешће студената старијих година на
конференциама које организује Универзитет. Наставници ће бити у обавези да студенте
укључе у ове процесе.
Комисија за обезбјеђење квалитета ће да прати наведене будуће активности и предлаже
друге мјере за унaпрeђeње срудија.
До сада је забележено неколико случајева поништавања испита због добијања веће оцене.
Универзитет и факултети не воде посебно анализу о овоме поступку.

3.2

Укљученост студената у процес управљања и систем обезбјеђења квалитета

Универзитет „Бијељина“ имa oргaнизoвaн систeм прукупљaњa мишљeњa студената путeм
aнкeтнoг вријeднoвaњa. Поред тога, Универзитет прикупљa мишљењa унутрaшњих и
вaњских стрaнa.
Студенти током академске године раде следеће врсте вриједновања:
1. Анкетно вриједновање студената о квалитету наставног процеса - семестрално
2. Анкетно вриједновање студената који су одустали од даљег школовања
3. Анкетно вриједновање студената о задовољству радом студентске службе,
библиотеке, информисаношћу и хигијене
Универзитет је у поступку израде базе у оквирупостојећег инфoрмaциoног систeмa, путем
којих се прикупљају потребни подациза aнaлизe, како би се могло пратити кретање
одређене категорије студентског и наставничког рада, што свакако има утицаја на
унапређењепроцеса квалитета.
Универзитет „Бијељина“ је успоставио прoцeдурe за обезбјеђења квалитета на
Универзитету „Бијељина“. На тај начин се, у извјесној мјери, побољшао нaстaвни прoцeс,
истрaживaчки рaд, а свакако и дoпринoс рaзвojу друштвa као и упрaвљaчки и
aдминистрaтивни прoцeси.
Студeнти су у пoтпунoсти инфoрмисaни o упрaвљaњу и рaду висoкoшкoлскe устaнoвe и
њихoвa улoгa je вeoмa битнa у рaду oргaнa Унивeрзитeтa, a пoсeбнo у систeму унутрaшњeг
oбeзбjeђeњa квaлитeтa. Њихoвим прaћeњeм рaдa oргaнa фaкултeтa пoстигнутa je joш бoљa
eфикaснoст и кoмплeтнoг рaдa устaнoвe.
Студeнти сe стимулишу дa прeузиму aктивну улoгу у крeирaњу прoцeсa учeњa нa сљeдeћи
нaчин:
- Универзитет кроз органе и Студeнтски пaрлaмeнт укaзуje студeнтимa нa кoриснoст
учeшћa у рaду oргaнa Унивeрзитeтa jeр тимe дирeктнo oмoгућaвajу бoљe
oствaривaњe интeрeсa свих студeнaтa;
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- Учeшћeм студeнaтa у Студeнтскoм пaрлaмeнту кojи бирajу свoг прeдстaвникa у
рукoвoдeћим oргaнимa упрaвe;
- Студeнт прoрeктoрje члaн Сeнaтa и прeдстaвљa студeнтe у тиjeлу Сeнaтa
Унивeрзитeтa
- Изнoшeњe стaвa студeнaтa путeм aнкeтних упитника;
- Интeрaктивнa нaстaвa- кoja пoдрaзумиjeвa рaзмjeну мишљeњa и стaвoвa студeнтa и
прeдмeтнoг прoфeсoрa;
- Елeктрoнскe прeзeнтaциje- визуaлизaциjу сaмoг прeдaвaњa, пoрeд чулa слухa
укључeнoje и чулo видa (упoтрeбa прojeктoрa);
- Мeнтoрски рaд прoфeсoрa – Oдлукoм Сeнaтa je увeдeн стaтус прoфeсoр-мeнтoр
(чeстe кoнсултaциje сa прoфeсoрoм и кoмуницирaњe путeм e-мaил пoштe);
- Истрaживaчки рaд (кoнцeпт нaучнo истрaживaчкoг рaдa у oквиру прeдaвaњa).
- Психoлoшкo сaвjeтoвaлиштe, је почело да ради пуним капацитетом, мада су и прије
званичног оснивања Савјетовалишта предузимане одређене активности на
Универзитету које су сада у оквиру надлежности Психолошког савјетовалишта.
Универзитет је од свог оснивања успио студенте укључити у нaучнoистрaживaчкeaктивнoсти, како одласком на студентске конференције, а нарочито кад су у
питању студенти психологије. Наставници ће у наредном периоду бити у обавези да
студенте укључе у ове процесеа који ће се организовати и на Универзитету „Бијељина“.
Комисија за обезбјеђење квалитета прати ће наведене будуће активности и предлагати
друге мјере за унaпрeђeње наставног процеса.
Студенти учествују у раду:
1. Сената,
2. Управног одбора,
3. Наставно-научних вијећа,
4. Комисије за обезбјеђење квалитета и Одбора за обезбјеђење квалитета
Рад студентског представничког тијела уређен је:
-

Правилима студентског парламента и

-

Правилником о изборима у студентски парламент

Анализа ућешћа студента у обезбеђењу квалитета Универзитет је утврдио да су студенти
уврштени у задовољавајућем обиму и то код доношења већине одлука. Значајно је
приметити да су на основу мишљења студента о квалитеу студија извршене измене на
одређеним студијским програмима као што у Фармација и Психологија.
Универзитет је донео корективну мјеру да се студенти више укључе у креирање нових
студијских програма првенствено другог циклуса а у будућем периоду и у трећем
циклусу.
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3.3

Психолошко савјетовалиште за младе

Сходно динамици реализације стратешких циљева регулисаних Акционим планом
Универзитета, у циљу поспјешења наставног процеса, односно лакшег савлађивања
градива од стране студената у оквиру Универзитета Формирано је Психолошко
савјетовалиште за младе.
Циљ оснивања Психолошког савјетовалишта за младе јесте:
‐ чињење доступном психолошке помоћи студентима Универзитета „Бијељина“, која
је индивидуална, правовремена, бесплатна и анонимна,
‐ помоћ студентима Универзитета Бијељина у процесу учења,
‐ јачање индивидуалних капацитета студената и ученичке популације,
‐ побољшање њихових социјалних вјештина,
‐ побољшање вјештина здравог приступа у рјешавању проблема, каналисању
анксиозности иагресивности,
‐ унапређење квалитета живота младе популације, не само кроз психолошки
третман.
Поред наведеног циљ је да се млади људи посредан или непосредан начин укључе у
различите постојеће активности савјетовалишта (директно савјетовање, СОС телеапел
служба, интернет савјетовалиште, истраживања, психолошка процјена и
професионална оријентација, трибине,семинари, радионице, округли столови).
3.4

‐

Meђунaрoднa мoбилнoст
Међународна сарадња Универзитета Бијељина у оквиру наставних процеса остварена је на
два начина:
тако што је, на основу Споразума о сарадњи са Психолошким савјетовалиштем
Универзитета у Нишу, извршена седмеодневна размјена студената. Студенти из Ниша
имали су прилику присуствовати предавањима и практичним вјежбама које иначе обављају
студенти Факузлтета за психологију Универзитета Бијељина. Дакле, студенти су вршили
посјету: Центру за ментално здравље у Бијељини, Центру за социјални рад у Бијељини,
Удружењу „Отахарин“, Окружном затвору у Бијељини. Студенти из Ниша нису крили
задовољство овом посјетом и изразили су одушевљење јер на свом матичном Факултету
нису имали прилику стећи ово практично искуство. Студенти Универзитета „Бијељина“,
такође су, имали посјету практичним активностима у Нишу. О овим активностима
информације се налазе у документима: Реализација студентске размјене, Филозофски
факултет Ниш и акт Министарства правде – Посјета студената Факултета за психологију
Казнено поправном заводу Бијељина. Taкoђe, грaђa o мeђунaрoднoj студeнтскoj рaзмjeни
штампана је у Билтену бр.3 Универзитета, а такође доступна је и на стараници
Универзитета.

35

Значајан допринос у погледу студентске размјене дало је Психолошко савјетовалиште које
ради у оквиру Факултета за психологију Универзитета Бијељина, учешћем на заједничким
активностима које је од свог оснивања имало са Психолошким савјетовалиштем за младе
при Универзитетском културном центру у Нишу. Са овим Савјетовалиштем, путем
Споразума о сарадњи, реализован је велики броје активности, а студентима Факултета за
психологију је омогућено на разноразним активностима, међу којима су учешће на
међународним студентским конференцијама, иза којих је остао траг путем учешћа наших
студената и руководиоца Савјетовалишта у писању.радова. Универзитет је обезбедио
средства како би се студенти стимулисали да предузму одређене међународне активности.
Табела 16. Учешће на међународним студентским конференцијама 2016-2017
Rb

Organizator

Naziv skupa

Učesnici

Godina

2

Psihološko
savetovalište za
studente Niš.
Naučno stručna
konfer. sa među.
učešćem

Tematski zbornik
„Mentalno zdravlјe u
zajednici“

Jovanović Jovanović,
„Primena psihodrame u radu sa
mladima u zajednici“

2017

ISBN 978-86-7757-241-9

Studentski kulturni
centar Niš 2017. godina

Из приказаних података у наведеној табели, евидентне су активности студената Универзитета
Бијељина на студентским конференцијама ван граница БиХ. У 2016/17 години активности тог
типа имали је руководилац Психлошког савјетовалишта у Нишу, у смислу ауторства, и студенти
факултета за психологију који су учествовали у осталим радионичким активностима, према
програму Студентске конференције, која траје три дана. , студент треће године студијског
програма Психологија, Татјана Митровић, студент четврте године, студијског програма
Психологија,
Јелена Јовановић руководилац Психолошког савјетовалишта за младе при
Факултету за психологију и Боро Крстић, директор Универзитета Бијељина.
Све активности су реализоване од стране Психолошког савјетовалишта при Факултету за
психологију, уз финансијску подршку Универзитета.

Универзитет сматра да међународна сарадња није на задовољавајућем нивоу и да овај
индикатор није билизу зацртаног циља, због тога су донешене корективне мјере:
― Потписивање спорасума о мобилности студента са што више високошколских
институција како у региону тако и у Европи
― Мотивисати студнете за учешће у научним конференцијама
― Радити на привлачењу студента из других земаља да део студија проведу на нашем
Универзитету
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КРИТЕРИЈУМ 4.
4. Упис студената, њихово напредовање кроз студије, признавање и
сертификација
4.1

Једнаке могућности уписа свих студената

Начин уписа студената је регулисан Правилима о студирању и Статутом Универзитета
(члан 89.), којим се уређују услови и начин уписа на прве године студијских програма на
Универзитету „Бијељина“, пријемни испит и бодовање општег успјеха из средње школе и
резултата остварених на пријемном испиту као и друга питања од значаја за упис.
Студијским програмима I циклуса студија имају приступ сва лица која су завршила
четворогодишњу средњу школу у Републици Српској, Брчко Дистрикту и Федерацији
Босни и Херцеговини, као и лица која су средњу школу завршила у иностранству.
Докази о завршеној средњој школи, свједочанства и дипломе стечене у иностранству
подлијежу обавези нострификације коју врши Министарство просвјете и културе
Републике Српске.
Поступку признавања стечених звања не подлијежу свједочанства и дипломе стечене у
Републици Србији, а сходно Споразуму о узајамном признавању докумената у образовању
и регулисању статусних питања ученика и студената („Службени гласник Републике
Српске“, број 79/05).
Рангирање и избор кандидата за упис на I односно II циклус студија (интегрисане
академске студије) врши се на основу пријемног испита или испита и постигнутог успјеха
у претходном образовању, према условима конкурса.
Анализа уписа студента на прву годину студија на студијским програмима који се изводе
на Универзитету показује, да је у школској 2016/17 години на свим студијским
програмима у прву годину уписано 43 студента.
Табела 17. Број уписаних студената на I годину у школској 2016/17 години на студијском

програмима
АКАДЕМСКА 2016/2017
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
Фармација
Сестринство
Психологија
Пољопривредна производња
Агроекономија

15
7
9
5
7
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Слика 10. Број уписаних студената на I годину у школској 2016/17 години
Анализа је показала да се недовољан број студнета упише на прву годину студија у
академској 2016/17 и да највећи број уписаних прелази за других установа што ће мо
приказати у наставку анализе.
Следећа анализа рађена је за школски 2017/18 годину (цео извештај о упису дат је у
прилогу у Извештај 4). Упис у прву годину студија у овој школаксој години повећан је са
43 на 75 у односу на предходну годину. Забележен је пораст уписаних студента али то још
увек није задовољавајући индикатор јер Универзитет тежи повећању броја уписаних
студента како на прву тако и на остале године студија. једна од корективних мера је рад на
маркетингу односно увођење Маркетинг службе.
Табела 18. Број уписаних студената на I годину у школској 2017/18 години на студијском

програмима
АКАДЕМСКА 2017/2018
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
Фармација
Сестринство
Психологија
Пољопривредна производња
Агроекономија

44
17
7
4
3
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Слика 11. Број уписаних студената на I годину у школској 2017/18 години
Анализом уписа у ове двије академске године видимо да је дошло до пораста броја
студента који се уписују у прву годину студијаж а највећи број пораста уписаних је на
студијском програму Фармација где је порастао број уписаних са 15 на 44 студента. Поред
фармације повећање броја студента забиљежено је и на студијском програму Сестринство
гдје је повећан број са 7 на 17 студента који уписују прву годину студија. На осталим
студијским програмима забиљежен је незнатан број смањења студената који су уписали
прву годину студија (Слика 12).

Слика 12. Упоредна анализа броја уписаних студената на I годину у школској 2016/17 и
2017/18 години
Анализа броја уписаних у прву годину студија у академској 2018/19 године је забиљежила
тренд опадана студента у односу на предходну годину (табела 19).
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Табела 19. Број уписаних студената на I годину у школској 2018/19 години на студијском

програмима
АКАДЕМСКА 2018/2019
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
Фармација
Сестринство
Психологија
Пољопривредна производња
Агроекономија

30
11
2
4
3

У академској 2018/19 годину уписано је 50 студента на свим студијским програмима на
Универзитету шзо је за 25 мање него у школској 2017/18 години.

Слика 13. Број уписаних студената на I годину у школској 2018/19 години на студијском
програмима
Сваке посматране године варира број уписаних студента у прву годину студија је
Универзитет усвојио корективне мјере које би у наредном периоду требали да доведу до
повећања броја студента:
― У договору са заинтересованим странама извршити ревизију студијских програма
ако је то потребно
― Развити маркетинг службу
― Радити на промоцијама Универзитета по средњим школама у Бијељини и осталим
градовима из окружења
― Радити на потписивању уговора о сарадњи са привредом о пракси и запошљавању
наших студента
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4.2

Признавање квалификација

Студијски програми које нуди Универзитет прилагодљиви су тако да омогућавају улазак и
излазак у одговарајућим фазама студија и, у зависности од напретка који је студент
остварио, додјелу квалификација или ECTS бодова, уз поштовање важећег ECTS-а.
Студенту који прелази са друге високошколске установе или студенту који има
положених испита у претходном школовању признају се положени испити одлуком
ректора, а на основу приједлога Комисије за признавање испита. Комисија признаје
студенту положене испите из оних наставних предмета који се по садржају према свом
наставном програму преклапају минимално 50 % са наставним програмом одговарајућег
предмета који се изучава на Универзитету. Лице које је стекло високо образовање на некој
другој високошколској установи уписује се на одговарајућу годину основног студија или
студија дошколовања и преквалификације, на основу одлуке ректора о упису и
признавању испита. Признавање испита из претходног школовања се врши на основу
увида у овјерене и аутентичне документе којима се доказује план и програм претходног
школовања, положени испити и остварени успјех као што су: препис оцјена, копије
индекса, наставног програма и дипломе коју је стекао на другој високошколској установи,
у складу са Правилником о признавању страних високошколских исправа. Уколико су
испити који се преносе положени на високошколској установи која је матична из уже
научне области у којима је матичан и Универзитет, тада студент на Универзитету може да
упише наредну годину студија ако је по прописима високошколске установе са које
студент долази испунио потребне услове за упис више године студија. Уколико су испити
који се преносе положени на високошколској установи која није матична у научним
областима у којима је матичан и Универзитет, тада студент на Универзитету може да
упише ону годину студија која одговара броју признатих кредит-бодова ( ECTS). Примјер
одлуке документације о признавању.
Поред наведених могућности Универзитет је регулисао и могућност признавања
студијског програма у цијелости, међутим, оваквих ситуација није било.
Комплетна процедура признавања квалификација с циљем наставка школовања на
Универзитету „Бијељина“, поред наведеног Правилника, регулисана је:
-

-

Правилником о праву на промјену студијског програма, преласка на студијске
програме Универзитета „Бијељина“ и о критеријумима и условима преношења
ECTS бодова,
Статут Универзитета, члан. 89, 90, 91, 92 и 93

Анализа података из посматраног периода показује да је број студнета који упишу неки од
наших студијских програма а долазењ са других високошколских установа
задовољавајући и да је то добра страна пословања Универзитета.
Универзитет на појединим студијским програмима има више студента који прелазе са
друге установе од броја студента који уписују исте студијске програме, што ће мо
показати у наредној анализи.
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Табела 20. Број уписаних студената у школској 2016/17 години на студијским програмима

који су прешли са друге установе
АКАДЕМСКА 2016/2017
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
Фармација
Сестринство
Психологија
Пољопривредна производња
Агроекономија

53
5
1
8
30

Анализа података о броју студента који су уписали прву годину студија а прешли су са
других факултета показује да је у академској 2016/17 години 97 студента на тај начин
уписано на Универзитету у односу на 43 који су одмах уписани код нас.
Овај податак показује да је поступак и процедура о признавању квалификација и
докумената са других установа добро усклађена и да је не треба мјењати него радити на
њеном спровођењу и привлачењу што већег броја студента. Највећи број студента који
долазе са других установа је забељежен на студијском програму Фармација 53 затим
Агроекономија 30 студента. На другим студијским програмима је много мањи број
прелазака.

Слика 14. Број уписаних студената у школској 2016/17 години на студијским програмима
који су прешли са друге установе
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У академској 2017/18 године биљежи се тренд мањег броја студента који су уписали прву
годину студија а прешли са других високошколских установа. У овој школакој години
забиљежено је 81 прелазак што је мање у односу на предходну годину (табела 20).
Табела 21. Број уписаних студената у школској 2017/18 години на студијским програмима
који су прешли са друге установе
АКАДЕМСКА 2017/2018
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
Фармација
33
Сестринство
1
Психологија
7
Пољопривредна производња
19
Агроекономија
21
Као и у предходној години највећи број студента који уписује неки од студијских
програма Универзитета а долази са друге установе је на студијском програму Фармација
33, затим Агроекономија 21, док је ове године повећање броја ових студента забиљежен на
студијском програму Пољопривредна производња.

Слика 15. Број уписаних студената на I годину у школској 2017/18 години на студијским
програмима који су прешли са друге установе
У академској 2018/19 уписано је 39 студента који су прешли са других установа и то је
знатно мањи број него предходних година (Табела 22). Комплетан извјештај је дат у
прилогу Извјештај 4.
Овај податак из анализе не забрињава јер је у истом периоду забиљежен пораст студента у
прву годину студију који уписују код нас а опада број прелазака што је и циљ рада
Универзитета. Универзитет тежи повећању броја студента који уписују наше студијек
програме а мање прелазака јер на тај начин подижемо квалитет студија.
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Табела 22. Број уписаних студената на I годину у школској 2018/19 години на студијском

програмима који су прешли са друге установе
АКАДЕМСКА 2017/2018
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
Фармација
Сестринство
Психологија
Пољопривредна производња
Агроекономија

24
0
3
3
9

Слика 16. Број уписаних студената у школској 2018/19 години на студијским програмима
који су прешли са друге установе
Поред броја уписаних на прву годину студија Универзитет прати и број студента који
напуште студије на наком од Факултета.
Табела 23. Број студената који су одустали од даљег школовања у школској 2016/17 и

2017/18 години
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
Фармација
Сестринство
Психологија
Пољопривредна производња
Агроекономија
УКУПНО

2016/17
6
4
1
2
7
20

2017/18
4
4
0
2
0
10
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Анализа је рађена за академске 2016/17 и 2017/18 за 2018/19 није представњаеа јер је
година у току и доћи ће до одустајања у току године тако да садашњи подаци нису
валидни за упоређивање. Забиљежен је број смањења студента који су одустали од даљег
школовања али Универзитет тежи да тро буде зацртани циљ да ни један студент не
одустане.

Слика 17. Број студената који су одустали од даљег школовања у школској 2016/17 и
2017/18 години
Поред броја уписаних у прву годину анализирано је и укупан број активних студента у
овом посматраном периоду (Табела 24)
Табела 24. Укупан број активних студента

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМИ
Фармација
Сестринство
Психологија
Пољопривредна
производња
Агроекономија
УКУПНО

2016/17

2017/18

2018/19

125
33
38

126
36
34

174
29
31

38

30

33

60
294

25
251

20
287

Анализа показује да је највећи број активних студента био у акјадемској 2016/17 години
294 студента да би у школској 2017/18 дошло до смањења броја активних студента, а
наредне године поново је повећан број. Универзитет тежи да повећа број активних
студента и доноси корективне мејере које су већ наведене.
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Слика 18. Тренд укупног броја активних студента на Универзитету
Универзитет прати напредовање студента који су уписали неки од Факултета и то кроз
анализу броја дипломираних студента у односу на број уписаних. У наредној анализи
приказаћемо број дипломираних студента у посматраном периоду.
Табела 25. Укупан број дипломираних студента у 2016/17 и 2017/18

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
Фармација
Сестринство
Психологија
Пољопривредна производња
Агроекономија
УКУПНО

2016/17

2017/18

43
16
7
12
11
89

53
7
7
12
12
91

Анализа показује да је у школској 2016/17 години студије завршило 89 дипломираних
студента а тај број у 2017/18 је 91. Примјетан је тренд раста броја дипломираних студнета.
Број диоломираних студента је доста мањи од броја студента који упишу прву годину
студија. Овај податак је тешко пратити јер се сваке године конкурсом мјења број студент
акоји уписују прву годину.
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Слика 19. Тренд укупног броја дипломираних студента на Универзитету

47

КРИТЕРИЈУМ 5.
5. Људски ресурси
Универзитет Бијељина рeдoвнo aнaлизирa и прaти:
1. нaстaвнo oсoбљe (студeнтскo вријeднoвaњe нaстaвнoг прoцeсa - 2x гoдишњe: љeтни
и зимски сeмeстaр);
2. рaд нaстaвникa (студeнтскo врeднoвaњe нaстaвнoг прoцeсa - 2x гoдишњe: љeтни и
зимски сeмeстaр);
3. стaрoсну структуру нaстaвникa;
4. oднoс гoстуjућeг и влaститoг кaдрa
5. квaлификaциje нaстaвнoг кaдрa
5.1 Избор наставног особља
Универзитет „Бијељина“ обезбједио је довољан број наставника, који су квалификовани у
складу са прописима и стандардима струке. Наставни кадар је веома битан фактор за
реализацију oбрaзoвних циљeва, а самим тим и одрживост студијских програма.
Укупан број ангажованог наставног особља на сваком студијском програму је усклађен
према Уредби за оснивање и почетак рада високошколских установа и о поступку
утврђивања испуњености услова коју је донијело Министарство просвете и културе
Републике Српске, Дакле, на свим студијским програмима је запослен дoвoљaн брoj
наставника у пунoм рaндoм oднoсу сa пуним рaдним врeмeнoм кaкo би сe oсигурao
квaлитeт и кoнтинуитeт учeњa и пoдстaкли вaњскe сaрaдникe дa сe укључe у aкaдeмскe
прoцeсe.
Устaнoвa рeдoвнo прaти и aнaлизирa oптeрeћeнoст нaстaвнoг кaдрa зa тeкућу шкoлску
гoдину.
Сeдмичнo oптeрeћeњe нaстaвникa у нaстaви je 12 чaсoвa, aсистeнтa 10 чaсoвa и студeнтa
oд 20 дo 25.
Прoцeдурe зa избoр и нaпрeдoвaњe нaстaвнoг кaдрa су утврђeнe унaприjeд, jaвнo су
дoступнe и усклaђeнe сa вaжeћим зaкoнским рeгулaтивaмa.
Дoкумeнт кojим je рeгулисaн пoступaк избoрa и нaпрeдoвaњa нaстaвникa:
1. Прaвилник o пoступку и услoвимa зa избoр у нaстaвнa и сaрaдничкa звaњa
Унивeрзитeтa „Биjeљинa“;
2. Прaвилник o ужим нaучним oблaстимa Унивeрзитeтa „Биjeљинa“
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Поменути Прaвилник o пoступку и услoвимa зa избoр у нaстaвнa и сaрaдничкa звaњa
сaдржи динaмику рaсписивaњa кoнкурсa, рoкoвe, нaчин eвoлуирaњa нaучних рaдoвa,
сaстaв и кoмпeтeнциje члaнoвa кoмисиje зa избoри жaлбeнe прoцeдурe.
Кoмисиjу зa избoр имeнуje Нaстaвнo-нaучнo виjeћe пoд oбaвeзoм дa jeдaн члaн кoмисиje
мoрa бити нaстaвник из ужe нaучнe oблaсти, и jeдaн нaстaвниксa другe висoкoшкoлскe
устaнoвe. Кoмисиja дoстaвљa Извjeштaj Нaстaвнo-нaучнoм виjeћу. Нaстaвнo-нaучнo
виjeћe нa oснoву Извjeштaja фoрмирa Приjeдлoг o избoру кaндидaтa и дoстaвљa Сeнaту.
Сeнaт дoнoси Oдлуку o избoру.
5.2 Усавршавање наставног кадра
Усавршавање наставног кадра регулисано је:
1. Прaвилником o oбeзбjeђeњу квaлитeтa нaстaвникa исaрaдникa Унивeрзитeтa
„Биjeљинa“ и
2. Прaвилником o стручнoм усaвршaвaњу нaстaвникa и сaрaдникa Унивeрзитeтa
„Биjeљинa“.
Сходно наведеним нормативима а у складу са смјерницама стандарда 5. Комисија за
обезбјеђење квалитета је током 2017/18. године извршила Евалуацију научног рада
наставника и сарадника на Универзитету Бијељина у току 2017/18.године.
Врсте научних публикација:
А) Уџбеник
Б) Монографија
Ц) Поглавље у књизи
Д) Практикум
Е) Патент и техничко решење
Ф) Научни рад објављен у међународном часопису
Г) Научни рад објављен у домаћем часопису од међународног значаја
И) Научни рад саопштен на скупу од међународног значаја, штампан у цјелини у
Зборнику радова или књизи резимеа
Ј) Научни рад саопштен на скупу националног значаја, штампан у цјелини у Зборнику или
књизи резимеа
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Табела 26. Број објављених публикација
БРОЈ ОБЈАВЉЕНИХ ПУБЛИКАЦИЈА ПО ГОДИНАМА
Година

A

B

C

D

E

F

G

I

J

УКУПНО

Свега
2013-2016

3

9

6

/

1

82

106

96

40

343

2016/17

/

3

3

/

/

20

13

35

7

81

2017/18

3

8

/

/

/

29

20

26

13

99

Наставници и сарадници запослени на Универзитету “Бијељина” су академској 2017/18
укупно објавили 99 научних публикација, што је 18 публикација више у односу на
2016/17 годину.

Слика 20. Број објављених радова у 2016/17 и 2017/18
У наредној анализи приказани су прегледи објављених публикација за 2016, 2017 и 2018.
годину
Табела 27. Преглед објављених публикација у 2018. години
Наставник/сарадник
Часлав Лачњевац
Зоран Милосављевић
Милена Петровић
Жељко Долијановић

A

1

B

C

D

2018. година
E F G I
1
3
1
1

3

1

J

1

Укупно
1
4
/
7
50

Милена Јеликић-Станков
Дражен Јовановић
Небојша Ралевић
Роса Шапић
Катарина Рајковић
Сузана Милјковић
Жилијета Кривокапић
Душан Ранђеловић
Мирослав Комленић
Радмила Ђаковић-Сузић
Неделјко Манојловић
Зорица Вујић
Слађана Анђелковић
Снежана Ђорђевић
Огњен Маћеј
Драгић Живковић
Сретен Јелић
Драган Николић
Желјко Мијаиловић
Боро Крстић
Јован Станковић
Зоран Рајић
Жива Живић
Симо Стевановић
Добривоје Михаиловић
Ивана Баралић
Јонел Субић
Ђорђе Медаревић
Живка Малић
Лјилјана Томић
Александра Крсмановић
Јелена Јовановић
Бранкица Миловановић
Укупно

2
2
1
2

1

2
1
1
1
1

1

2
2
2
1
3

2

1

1
1
2
1

1

1
2

2
6
2
2
2
1

1
2

1

1
1

3
3
2

1

2
1
1
1

2
3

1
1

3

8

/

/

/

1

1

1
1

29

2
20

1
1

26

13

2
4
1
2
4
2
/
/
2
/
3
2
7
9
2
2
4
2
3
6
/
3
4
3
2
1
4
4
1
4
2
/
2
99
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Слика 21. Преглед објављених публикација у 2018. години
Табела 28. Преглед објављених публикација у 2017. години
Наставник/Сарадник

Часлав Лачњевац
Зоран Милосављевић
Милена Петровић
Жељко Долијановић
Милена Јеликић-Станков
Дражен Јовановић
Небојша Милошевић
Роса Шапић
Сузана Миљковић
Жилијета Кривокапић
Душан Ранђеловић
Мирослав Комленић
Радмила Ђаковић-Сузић
Ивана Арсић
Вања Тадић
Слађана Анђелковић
Снежана Ђорђевић
Огњен Маћеј
Драгић Живковић
Сретен Јелић
Симо Стевановић

2017. година
А

Б

Ц

1

Д

Е

Ф

Г

1
1

1

1

5

1

1

1

1
1

1

1
4

И

Ј

19 5

1

11
1 1

1

2
1

3

1

Укупно

2
1
/
31
/
/
/
/
/
/
2
/
2
2
16
3
3
/
/
3
2
52

Жељко Мијаиловић
Рајко Миодраговић
Боро Крстић
Живка Малић
Бранкица Миловановић
Тамара Аврамовић
Милица Ћирковић
Љиљана Томић
Владимирка Илић
Укупно

3
1
1
1

2

/

3

3

/

/

1
1

1

1
1
1
20 13 35 7

4
1
5
1
/
/
/
1
2
81

Слика 22. Преглед објављених публикација у 2017. години

Табела 29. Преглед објављених публикација у 2016. години
Наставник/Сарадник
Часлав Лачњевац
Марко Тодоровић
Милена Петровић
Жељко Долијановић
Милена Јеликић-Станков
Дражен Јовановић

А

Б

2

Ц

Д

2016. година
Е Ф Г И
1 3 1

2
1

1
5

1
11

Ј
3

5
2

Укупно
8
/
2
25
1
2
53

Небојша Милошевић
Роса Шапић
Сузана Миљковић
Жилијета Кривокапић
Душан Ранђеловић
Мирослав Комленић
Радмила Ђаковић-Сузић
Катарина Рајковић
Вања Тадић
Слађана Анђелковић
Нина Ђукановић
Огњен Маћеј
Драгић Живковић
Сретен Јелић
Симо Стевановић
Григорије Трифуновић
Љиљана Томић
Владимирка Илић
Живка Малић
Тамара Аврамовић
Милица Ћирковић
Сњежана Мирковић
Јелена Гороња
Бранкица Миловановић
Укупно

1
1

4
8
1
6

2

1
1

2

/
5
4
2
1
3
2
4
21
3
6
2
3
7
4
/
/
1
2
/
/
/
/
/

2
3

2
1
3
1

1

3
1

8
1

2
1
3
2

2
3
1

1
2

/

2

3

/

/

28

31

34

10

108

Слика 23. Преглед објављених публикација у 2017. години
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Из анализе броја објављених радова видимо тренд раста у односу на предходну годину,
међути није задовољен постављени циљ за овај индикатор првенствено за број радова на
СЦИ листи зато Универзитет предлаже корективне мјере:
― Увођење мотивације (награђивање) наставника з аобјављивање радова у свијетским
признатим часописима, првенствено кроз повећање плате (увођење бодова за
објављене радове)
― У наредном периоду повећање критеријума за избор у наставно звање како би се
мотивисали наставници да објављују радове и учествују на међународним
конференцијама
― Доношење правилника о награђивању
Улагања Универзитета за потребе усавршавања наставника
Средства се издвајају за:
-

Расположивост лабораторија и опреме за реализацију научних истраживања;

-

Финансирање одласка на научне скупове и

-

финансирање штампања научних публикација.

Према Извјештају о реализацији плана набавке физичких и осталих неопходних
ресурса за 2018. годину, Универзитет Бијељина је финансирао одлазак наставника на:
1. научне скупове, као и
2. улагања у лабораторије
како би омогућио наставницима да реализују своја научна истраживања.
Према Извјештају о реализацији Плана набавке физичких и осталих неопходних ресурса
за 2018. годину у циљу усавршавања наставника Универзитет је финансирао учешће
наставника на научним скуповима (котизације о учешћу, путни трошкови или друго), у
износу од 1.500,00 КМ, док је за улагања у лабораторије и опрему уложено 3.000,00 КМ.
Табела 30. Улагања у циљу усавршавања наставника и сарадника
ФИНАНСИРАЊЕ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА
ГОДИНА

Финансирање
одлазака
на научне скупове

Тренд
напредовања

Улагања у
лабораторије

Тренд
напредовања

2017

2.540,00 км

/

5007,53 км.

/

2018

155,10 км

-2384,00 км

294,00 км

- 4.713,00 км

На основу података из горње табеле уочава се извјестан пад улагања у активности
наставника, међутим, то је, добрим дијелом, последица и пројектоване динамике
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активности наставника, што указује да је предвиђен мањи интезитет активности
наставника у научном дијелу, у односу на претходну годину.
Табела 27. Усавршавање наставника и сарадника исказани кроз број учешћа на научним
скуповима у 2018. години
Извјештај о научно-стручном усавршавању наставног особља
Универзитета „Бијељина“ у 2018. години
Година

Међународни
скупови

Домаћи научностручни скупови

Научно-стручни
скупови УБН

УКУПНО

2016/17

11

8

6

25

2017/18

4

9

8

21

Наведена анализа показује стабилно кретање броја објављених публикација наставног
кадра током академске 2017/18 године, без обзира то је број објављених публикација мањи
за 4, у односу на претходну годину.
Анализа показује да је Универзитет издвојио значајна средства за учешће на научним
конференцијама и издвајања за опремање лабораторија које би требало да повећају научна
истраживања. Уложена средства су утрошена за учешће на 25 односно 21 конферецији
али то није довело до знатног повећања броја објављених радова у свјетским часописима.
У наредном периоду ће се дефинисати који је то ранг конференција на којима ће
Универзитет финансирати учешће и на тај начин обавезати наставника да учествују на
конференцијама са већим значајем.

Слика 20. Број конференција на којикма су ућествовали наставници
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Уочено је и смањење броја скупова на којима су учествовали наставници у 2017/18 у
односу на предходну годину.
У наставку је дат преглед учешћа наставника на стручном усавршавању по годинама.
Табела 28. Стручно усавршавање наставног особља у 2018. години
Особље

Стручно усавршавање

7th International Symposium on Agricultural Sciences
"AgroReS 2018" February 2- March 2. 2018, Banja Luka,
BiH.
Жељко
Долијановић
Саветовање полјопривредника и агронома Србије.
17.04.2018. године, Полјопривредни факултет, Земун,
Србија
6. Научно-стручни скуп, са међународним учешћем,
Дражен
Технолошке иновације генератор привредног развоја
Јовановић
12.11.2018. Бања Лука, БиХ
Наставно особље Семинар “Изазови у полјопривреди” . Организатор
Пољопривредног Универзитет “Бијелјина 15.02.2018.
факултета
VII Serbian Congress of Pharmacy with international
participation; 2018 Oct 10-14; Belgrade, Serbia. Belgrade
Сузана
Миљковић
IV International Congress “Food Technology, Quality and
Safety” 23.-25.10.2018. Novi Sad, Serbia.
Тринаеста конференција „Васпитач у 21. веку“ Слађана
Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског
Анђелковић
васпитања . 30-31.03.2018. Алексинац, Србија
10. Congress of Toxicology in Developing Countries, 12.
Congress of the Serbian Society of Toxicology. 18.21.04.2018. Belgrade, Serbia.
Снежана
11. Conference of Macedonian Society of Toxicology with
Ђорђевић
international participation, 23-25.02.2018, Dojran,
Macedonia.
Насатвно особље Семинар
за
медицинске
сестре-техничаре„Нови
Факултета
хоризонти сестринства“ (Организатор Универзитет
здравствених
“Бијељина” са Удружењем медицинских сестара и
студија
техничара регије Бијељина) 15.05.2018.
10. Међународни герентолошки конгрес, Старење и
Сретен Јелић
лјудска права, 18-19. мај 2018. Београд, Србија
Сајам менталног здравлја “У здравом духу здраво тијело”
Факултета за
(Организатор Универзитет “бијелјина” у сарадањи са
психологију
Одјелјењем за друштвене дјелатности градске управе
„Бијељина“)28.02.2018.
Боро Крстић
7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON

Резултат
усавршавања
Научни рад
Научни рад
Научни рад

Научни рад
Научни рад
Научни рад
Научни рад
Научни рад

Научни рад

Научни рад
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Жива Живић
Симо
Стевановић
Радмила Сузић

Љиљана Томић

AGRICULTURAL SCIENCES “AgroRes”, February 28 March 2, 2018, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and
Herzegovina
Стручна обука у области рачунарске писмености у
окивру пројекта »Рачунарска писменост у XXИ вијеку«.
19.09.-21.09.2018. Бијељина
Радионице из Енглеског језика ради личног усавршавања
15.10.-19.10.2018. Бијељина
XVIII Конгрес удружења интерниста Србије. 31.05.-03.06.
2018. Златибор, Србија
8. Међународни симпозијум о управлјануу природним
ресурсима, Факултет за менаџмент Зајечар, 19. Мај 2018.
године. Србија
Стручно усавршавање на Универзитету уи Тарту, 14.18.05.2018. Естониа
XIII. Vodecko-odborna conferencia s medzionarodnou učasto
Partizanske. Oktobar 2018.
Stručno predavanje na temu „Primjena beta-glukana u cilju
jacanja imuniteta“. 28.5.2018 god Bijeljina
Stručna obuka u oblasti računarske pismenosti u okivru
projekta »Računarska pismenost u XXI vijeku«. 19.09.21.09.2018. Bijeljina
Radionice iz Engleskog jezika radi ličnog usavršavanja
15.10.-19.10.2018. Bijeljina
Stručno predavanje na temu „Primjena beta-glukana u cilju
jacanja imuniteta“. 28.5.2018 god Bijeljina

Бранкица
Миловановић
Наставно особље
Фармац. факулт. Годишњи стручни састанак са међународним учешћем са
и Факултета
темом „ Трансплатација органа, ткива и ћелија - данас за
здравствених
сутра“. Организатор Универзитет “Бијељина”. 02.06.2018.
студија
Научна конференција са међународним учешћем „Село и
Наставно особље
пољопривреда“, Универзитет Бијељина, Бијељина, Босна
Пољопривредног
и Херцеговина (организатор Универзитет „Бијељина“).
факултет
20.-21.09.2018.
Наставно особље
Факултета за
Прва научна конференција са међународним учешћем
психологију,
„Ментално здравље-психијатријски, психотерапијски и
Фармацеутског
психолошки аспекти“ . Бијељина (организатор
факултета и
Универзитет „Бијељина“).
Факултета
08-09.06.2018.
медицинских
наука.

Научни рад
Научни рад

Научни рад

Научни радови

Научни радови
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Табела 29. Стручно усавршавање наставног особља у 2017. години
Особље

Стручно усавршавање

3rd International Scientific Conference „Sustainability challenges in
agroecosystems”, June, 19-21. 2017. , Osijek, Croatia.
Eighth International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym
2017", Jahorina, October 05 - 08, 2017. BiH
6th International Symposium on Agricultural Sciences and 22nd
Conference of Agricultural Engineers of Republic of Srpska
(Agrores 2017), February 27th – March 2nd, 2017, Banja Luka, The
Republic of Srpska, BiH
3rd International Conference Agrobiodiversity “Organic agriculture
for agrobiodiversity preservation”, June 1-3 2017, Faculty of
Agriculture, University of Novi Sad, Serbia.
Наставник
3rd International Symposium for Agriculture and Food, October 18Жељко
20. 2017. , Ohrid, Makedonia.
Долијановић
VIII Simpozijum sa međunarodnim učešćem „Inovacije u ratarskoj
i povrtarskoj proizvodnji“, Poljoprivredni fakultet, Beograd, 18-19
oktobar 2017. Srbija
XXXI Savetovanje agronoma, veterinara, tehnologa i
agroekonomista, Institut PKB Agroekonomik. Padinska Skela, 2223. februar 2017. Srbija
Naučno-stručni skup „Obnovljivo korišćenje prirodnih resursa u
seoskim područjima Srbije“ 27. septembar 2017. godine, Odeljenje
za poljoprivredu SANU-a, Beograd, Srbija.
XXII Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, 1011. mart 2017. godine. Agronomski fakultet, Čačak, Srbija
The Fifth International Conference on Radiation and Applications
in Various Fields of Research Budva, Crna Gora, 12. - 16. Jun,
2017.
Наставник
10th World Congress of Chemical Engineering, Barcelona, Spain,
Вања Тадић
01-05.10.2017.
51st Days of preventive medicine, International congress, Niš,
Srbija, 26. - 29. Sep, 2017.
Radionice iz Engleskog jezika radi ličnog usavršavanja 23.10.27.10.2017. Bijeljina
Наставник
Stručna obuka u oblasti računarske pismenosti u okivru projekta
Боро Крстић
»Računarska pismenost u XXI vijeku«.
20.09.-22.09.2017.
Bijeljina
Наставник
Stručno usavrsavanje na Univerzitetu Sapienza u Rimu, Italija.
Зоран
Održano predavanje studentima Medicine i studentima doktorskih
Милосављевић studija. 18.05.2017. godine
Наставно особље Seminar “Izazovi poljoprivredne proizvodnje u 2017. godini”.
Пољопривредног Organizator Univerzitet “Bijeljina” 15.02.2017. godine
факултета

Резултат
усавршавања
Научни рад
Научни рад
Научни рад

Научни рад
Научни рад
Научни рад
Научни рад
Научни рад
Научни рад
Научни рад
Научни рад
Научни рад
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Наставник
Сретен Јелић
Наставно особље
Факултета
здравствених
студија
Наставник
Симо
Стевановић
Сарадник
Владимирка
Илић

2nd KonferencijaInternational Scientific Conference,
Vrnjačka
Banja 1-3. jun , 2017. Srbija
Seminar “Novi horizonti sestrinstva”(Organizator Univerzitet
“Bijeljina” sa Udruženjem medicinskih sestara i tehničara regije
Bijeljina) 11.05.2017.

Научни рад

3rd International Symposium for Agriculture and Food - ISAF 2017,
Ohrid, Republic of Macedonia, 18-20 October 2017.

Научни рад

5. Međunarodni kongres doktora medicine Republike Srpske, Teslić
09.11.2017. BiH

Научни рад

Семинар за магистре фармације и медицинске биохемије са
Наставно особље темама
„Превенција
кардиоваскулрних
болести“
и
Фармацеутског „Суплементација
и
фитотерпија
у
превенцији
факултета
кардиоваскуларних болести“. Organizator Univerzitet “Bijeljina”
23.10.2017.
Наставно особље Sajam mentalnog zdravlja “U zdravom duhu zdravo tijelo”
Факултета за
(Organizator Univerzitet “Bijeljina” u saradnji sa Odjeljenjem za
психологију
duštvene djelatnosti gradske uprave Bijeljina) 28.02.2017.
Strucno predavanje na temu „Prednost u lijecenjun secerne
bolesti“. 09.02..2017. Bijeljina
Stručno predavanje na temu „ Savremena terapija alergija“.
14.6.2017 god.Bijeljina
Stručno predavanje na temu „ Savremeni pristupi u terapiji
Сарадник
disbalansa crijevne flore“. 12.9.2017 god. Bijeljina
Љиљана Томић
Radionice iz Engleskog jezika radi ličnog usavršavanja 23.10.27.10.2017. Bijeljina
Stručna obuka u oblasti računarske pismenosti u okivru projekta
»Računarska pismenost u XXI vijeku«.
20.09.-22.09.2017.
Bijeljina
Stručno predavanje na temu „ Savremeni pristupi u terapiji
disbalansa crijevne flore“. 12.9.2017 god. Bijeljina
Сарадник
Живка Малић
Strucno predavanje na temu „Prednost u lijecenjun secerne
bolesti“. 09.02..2017. Bijeljina
Stručno predavanje na temu „ Savremena terapija alergija“.
14.6.2017 god.Bijeljina
Stručno predavanje na temu „ Savremena terapija alergija“.
Сарадник
14.6.2017 god.Bijeljina
Бранкица
Stručno predavanje na temu „ Savremeni pristupi u terapiji
Миловановић
disbalansa crijevne flore“. 12.9.2017 god. Bijeljina
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Табела 30. Стручно усавршавање наставног особља у 2016. години
Особље

Стручно усавршавање

Наставник
Часлав
Лачњевац

Međunarodna naučna konferencija Ekološka kriza: tehnogeneza i
klimatske promene.Beograd 21-23. April 2016. Srbija
Prva Naučno-stručna Konferencija ARA 2016 (zaštita životne sredine i
turizam), Aranđelovac, 10-11. Maj 2016. Srbija
X Savetovanje o Održivom razvoju Braničevskog okruga i energetskog
kompleksa Kostolca, 19. Maj 2016. Srbija
XXI Savetovanje o Biotehnologiji, Čačak, Srbija, 11-12.mart 2016.
Srbija

Наставник
Милена
Петровић
Наставно
особље
Пољопривредног
факултет
Наставно
особље
Факултета
здравствених
студија
Наставно
особље
Фармацеутског
факултет

Наставник
Жељко
Долијановић

Наставник
Дражен
Јовановић

International Conference «Mathematical and Informational
Technologies – MIT 2016, Vrnjacka Banja, 28.- 31.08.2016. Srbija

Резултат
усавршавања
Научни рад
Научни рад
Научни рад
Научни рад
Научни рад

Seminar “Izazovi poljoprivredne proizvodnje u 2016. godini”
(Organizator Univerzitet “Bijeljina u saradnji sa Odjeljenjem za
privredu i poljoprivredu grada Bijeljine) 15.02.2016.
Seminar “Novi horizonti sestrinstva” (organizator Univerzitet
“Bijeljina” sa Udruženjem medicinskih sestara i tehničara regije
Bijeljina) 11.05.2016.
Seminar za farmaceutske tehničare “Novi horizonti u apotekarskoj
praksi“. Organizator Univerzitet “Bijeljina” 17.05.2016.
9th International scientific/professional Conference “Agriculture in
nature and environment protection”, June, 06-08. 2016., Vukovar,
Croatia
Seventh International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym
2016", Jahorina, October 06 - 09, 2016, BiH
13th International conference on fundamental and applied aspects of
physical chemistry. Belgrade, September 26-30, 2016, Serbia
V Symposium of the Section of the breeding of organisms of the
Serbian Genetic Society, Kladovo, May 27-31, 2016, Srbija
International Conference on Environmental Protection, V. Terrestrial
radioisotopes in environment, Veszprém, 17-20 May 2016, Hungary
VIII skup Odeljenja hemijskih i bioloških nauka SANU-a:
Unapređenje sela u brdsko-planinskim područjima Srbije. Vrnjačka
Banja, 20-22. Maj 2016., Srbija
Deseti kongres o korovima, Vrdnik, 21–23. septembra 2016. Srbija
5. Naučno-stručni skup Tehnoloske inovacije generator privrednog
razvoja, 12.11.2016., Banja Luka, BiH.

Научни рад
Научни рад
Научни рад
Научни рад
Научни рад
Научни рад
Научни рад
Научни рад
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Наставник
Роса Шапић

The 11th International Conference on Virtual Learning at University of
Craiova, Faculty of Sciences - Department of Informatics, ROMANIA,
29. October 2016.

Научни рад

Наставник
Сузана
Миљковић

Osmi međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“, Banja
Luka, 19.-21.5.2016. BiH

Научни рад

Наставник
Вања Тадић

Наставник
Сретен Јелић
Наставник
Драгић
Живковић
Наставник
Симо
Стевановић
Наставно
особље
Факултета за
психологију

Сарадник
Љиљана Томић

Сарадник
Бранкица
Миловановић

XXIV Congress of Chemists and Technologists of Macedonia with
international participation, Ohrid, Makedonija, 11. - 14. Sep, 2016.
XLI Międzynarodowe Seminarium Naukowo Techniczne „Chemistry
for Agriculture, Karpacz, Poljska, 27. - 30. Oct, 2016.
50th Days of Preventive Medicine, International congress Public
Health Institute Niš, Niš, Srbija, 27. - 30. Sep, 2016.
III International Congress „Food Technology, Quality and
Safety“/Foodtech Congress and XVII International Symposium „Feed
Technology“, Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom
Sadu, Novi Sad, Srbija, 25. - 27. Oct, 2016
The International Bioscience Conference and the 6th International
PSU-UNS Bioscience conference, UNS, Prirodno matematički
fakultet. Novi Sad, Srbija, 19. - 21. Sep, 2016
Savetovanje Kostolac, Održivi razvoj Braničevskog okruga i
energetskog kompleksa Kostolac, 2016, Srbija.

Научни рад
Научни рад
Научни рад
Научни рад

Научни рад
Научни рад

Savetovanje Kostolac, Održivi razvoj Braničevskog okruga i
energetskog kompleksa Kostolac, 2016. Srbija

Научни рад

3nd International Symposium for Agriculture and Food, University Ss.
Cyril and Methodius in Skopje, Faculty of Agricultural Sciences and
Food, Skopje, 14-17 May, Ohrid, Republic of Macedonia.

Научни рад

Seminar “Uloga porodice u prevenciji nasilja u školama” (organizator
Univerzitet “Bijeljina” sa Odjeljenjem za društvene djelatnosti gradske
uprave Bijeljina) 20.05.2016.
XIII simpozijum magistara farmacije i medicinske biohemije RS.
26.5.2016-28.5.2016 Teslic , BiH
Radionice iz Engleskog jezika radi ličnog usavršavanja 17.10.21.10.2016. Bijeljina
Strucno predavanje na temu „Slobodni radikali i antioksidansi u
fizioloskim i patofizioloskim procesima“. 13.05.2016 god Bijeljina,
BiH.
Stručna obuka u oblasti računarske pismenosti u okivru projekta
»Računarska pismenost u XXI vijeku«. 22.09.-23.09.2016. Bijeljina
Strucno predavanje na temu „Terapija bola“.
16.5.2016.god.Bijeljina, BiH
Strucno predavanje na temu „Slobodni radikali i antioksidansi u
fizioloskim i patofizioloskim procesima“. 13.05.2016 god Bijeljina,
BiH.
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Сарадник
Живка Малић
Наставно
особље
Универзитета
„Бијељина“

Сарадник
Боро Крстић

Strucno predavanje na temu „Terapija bola“.
16.5.2016.god.Bijeljina, BiH
XIII simpozijum magistara farmacije i medicinske biohemije RS.
26.5.2016-28.5.2016 Teslic , BiH
Strucno usavrsavanje u laboratoriji za molekularnu biologiju Instituta
za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, po rukovodsvom dr
Dragice Radojkovic. 28.10-28-11.2016 god. Beograd.
Strucni seminar na temu „Hiperlipidemija-bolest savremenog nacina
zivota“, Organizator Univerzitet „Bijeljina 16.11.2016.god Bijeljina.
Međunarodni naučni skup „Turizam u funkciji razvoja i Banjski
turizam u Srbiji i iskustva drugih zemalja”. Vrnjačka Banja 02.-04.06.
2016.godine, Srbija
Radionice iz Engleskog jezika radi ličnog usavršavanja 17.10.21.10.2016. Bijeljina
Stručna obuka u oblasti računarske pismenosti u okivru projekta
»Računarska pismenost u XXI vijeku«. 22.09.-23.09.2016. Bijeljina

5.3 Извјештај о вриједновању квалитета наставног процеса на Универзитету
Од академске 2017/18 године израђен је електронска анкета праћења задовољства
студената наставним процесом, којом приликом је питања задовољства студената радом
служби Универзитета инкорпорисана у анкету о квалитету наставног процеса. Сходно
томе у оквиру анкете о наставном процесу студенти су анкетирани о:
-

задовољству предметима и наставним кадром,

-

задовољство квалитетом студија (извођење наставе, информисаношћу, одржавању
наставе, употребом рачунарске сале, сајтом Универзитета, литературом и њеном
усаглашеношћу са програмом и обимм предавања и вјежби).

На основу Извјештаја о вредновању квалитета наставног процеса на Универзитету у
зимском и љетњем семестру укупна збирна остварена просјечна оцјена (зимски и љетњи
семестар) у академској 2017/18, приказана је у табели (Прилог Извјештај 6).
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Табела 31. Анализа задовољства студената радом наставника и предметима у 2017/18
Фармацеут

Пољопр.

УКУПНО/
најбоље
оцјењени

Параметри

фак.

Фак.здравс
студија

Професор

МилосављевићЗ.

Јовановић Д.

Асистент

Малић Ж.

КрсмановићА
.

2016/17

4,16

4,15

4,21

4,22

4,18

2017/18

4,3

4,7

4,4

4,52

4,48

Просјечна
оцјена

Психолог.

Комленић
М.

Крстић Б.
Субић Ј.

фак.

У периоду праћења квалитета наставног процеса у 2017/18 години, а на основу података у
горњој табели можемо констатовати:
-

да се на годишењем плану та оцјена повећала у односу на претходне године и она
износи 4,48, односно врло добар, што представља благи пораст у односу на
претходну 2016/2107,

-

да су најбоље оцјењивани наставници у посмтраном периоду били: Зоран
Милосављевић, Дражен Јовановић, Мирослав Комленић, Јонел Субић и Боро
Крстић.

-

да су најбоље оцјењивани асистенти:Живка Малић и Александра Крсмановић.

Слика 21. Просјечна оцјена наставника у 2016/17 и 2017/18
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Сходно наведеном констатујемо да је добијена оцјена наставног процеса у 2017-2018
задовољавајућа, однонсо да ниједан наставник нити сарадник нису оцјењени са
просјечном оцјеном нижом од 2,5, која би претпостављала увођење одређених мјера,
сходно Правилнику о студентском вриједновању квалитета наставног процеса.
Међутим, евидентно је да има простора за даље побољшање квалитет наставног процеса
до одличе оцјене.
5.4 Иизвјештај о полној, старосној и квалификационој структури
На основу Евиденције наставника из 2018 године приказани су резултати за три
критеријума:
1. старост наставника,
2. пол и
3. квалификациона структура
а) У погледу СТАРОСНЕ ДОБИ наставног кадра, током 2017/18.године до 60 година
било је 20 наставника, односно 80% наставника у сталном радном односу и 5 наставника
преко 60 година, односно 20 %.
Табела 32. Структура старосне доби наставника у 2017/2018
Акад.год.
2016/17
2017/18

СТАРОСНА ДОБ
до 60 година
Јединично
%
20
83
20
80

преко 60 година
Јединично
%
4
17
5
20

На основу података из претходне табеле евидентно је да је број наставника испод 60
година старости много већи у односу на број наставника који има преко 60 година. Оно
што представља предност јесте да је тренд стабилан у поређењу са претходним годинама и
да нема већих осцилација.

Слика 22. Број наставника до 60 и преко 60 година
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б) У погледу ПОЛ-а наставникабило је укупно 10 жена и 15 мушкараца, односно 40 %
жена и 60% мушкараца у сталном радном односу.
Табела 33. Структура пола наставника посматрана у 2017/2018
ПОЛ
Акад.год.

Мушки

Женски

Јединично

%

Јединично

%

2016/17

14

58

10

42

2017/18

15

60

10

40

На основу података приказаних у горњој табели евидентна је уједначеност структуре
наставника у поглледу пола, гдје је евидентан већи број наставника мушког пола, као и да
се тај однос битније не мења из године у годину.

Слика 23. Структура пола наставника посматрана у 2017/2018

ц) ЗАПОСЛЕНИ И ГОСТУЈУЦИ КАДАР
Универзитет тежи да што већи дио кадрова буду стално запослени на установи јер би на
тај начин подигли квалитет студирања. Стално запослени наставници су на располагању
студентима у сваком тренутку и по свим питањима. Универзитет на свим студијским
програмима обезбјеђује да преко 50% стално запослених професора држи настав и на тај
начин задовољава критеријуем из стандарда. Ни један наставник нема оптерећење веће од
12 часова недељно.
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У наредном периоду циљ је да се проценат стално запослених повећа и због тога
Универзитет брине о својим младим кадровима јер запошљава своје најбоље студенте као
у звања сарадника и асистенте.
Табела 34. Однос запосленог и гостујућег наставног кадра 2016/17 и 2017/18
Година
2016/17
2017/18

Стално запослени
20
24

Ангажовани
кадар
23
46

ПРОЦЕНТИ (%)
Запослени
47
34

Ангазовани
53
66

У посматраном периоду повећан је број стално запослених наставника и то са 20 на 24 а
гостујућих са 23 на 46 наставника. Повећање кадра било је условљено новим годинама
студија јер сваке године доспјева нова генерација студента на више године и самим тим
расте и потреба за кадром. Потрене за компетентним наставницима је довела до повећања
процента учежћа ангажованих наставника којих је било 66% у односу на 34% стално
запослених у 2017/18 академској години.

Слика 24. Однос запосленог и гостујућег наставног кадра 2016/17 и 2017/18
д) КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА наставног кадра на Универзитету је прописана у
табели у седу.
Поред броја квалификованих наставника Универзитет води рачуна и о квалификационој
структури кадра. Води се рачуна да буду заступљени све квалификационе структуре
наставника и да се води рачуна о сопственом подмлатку кадрова.
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Табела 35. Структура и број стално запослених наставника по звањима на Универзитету
у 2016/2017/18
Звање наставника – квалификација
Година
2016/17
2017/18

Редовни
проф.
4
10

Ванредни
проф.
7
6

Доценти
9
7

Наставн.
Стр. Јез.
1

Број наставника на
Универзиту
20
24

Анализа показује да је највећи број стално запослених наставника у 2016/17 години био у
звању доцента (9) , а у 2017/18 то су редовни професори (10). разлог промени структуре
звања наставника јесте што је у међувремену један број наставника напредовао у већа
звања и што су примљени нови кадрови.
Тренутно је на Универзитету је запослено 26 редовних професора од чега је 10 у сталном
радном односу на Универзитету а 16 је ангажовано по уговору. Ванредних професора је 17
који су ангажовани у наставном процесу од чега је 6 запослено на Универзитеу а 11 по
уговору о ангажовању. У извођењу наставе учествује 13 доцената запослених на
Универзитеу и 13 ангажованих по уговору као и један предавач (Прилог Списак и
документација наставника).
Према наведеним подацима добијеним на основу анализа Комисије за обезбјеђење
квалитета, евидентна су одређена одступања у погледу квалификационе структуре, пола и
квалификације наставника из године у годину, али да се сви параметри крећу у оквиру
постављених стандарда.
5.5 Ненаставно особље
Универзитет настоји да у потпуности осигура довољан број помоћног и административног
особља за ефикасно провођење дјелатности, њихову обуку, односно редовно проводи
њихово усавршавање.
Приликом запошљавања административног и помоћног особља прате се услови, односно
компетенције, које су прописане Правилником организације и систематизације радних
мјеста.
Комисија за обезбеђење квалитета од надлежних служни Универзитета прикупљала
податке о усавршавању ненаставног особља, на основу којих је сачинила Извештаје о
стручном усавршавању ненаставног особља у академској 2017-2018 години, а на
основу усвојеног Плана усавршавања за усавршавање који се доноси на годишњем нивоу.
годину.
Ненаставно особље је у периоду од 2013 до 2016 године учествовало у стручној обуци из
области:
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‐

рачунарске писмености

‐

Енглеског језика

Значај усавршавања ненаставног особља на Универзитету „Бијељина“ и праћење
најновијих научних достигнућа даје добру основу за интеграцију нових сазнања и
доприноси обезбеђењу квалитета на Универзитету „Бијељина“. Универзитет „Бијељина“ је
у посматраном периоду организовао низ стручних семинара, обука и радионица.
Преглед тих усавршавања ненаставног особља приказан је у наредној табели.
Табела 36. Стручна усавршавања ненаставног особља Универзитета „Бијељина“ у 20172018.
НЕНАСТАВНО СОБЉЕ УНИВЕРЗИТЕТА
„БИЈЕЉИНА“

СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Емина Грухоњић
Данка Петковић
Владимир Вучинић
Драган Мирковић
Мирослав Недељковић
Гордана Ненадић
Илија Томић

»РАЧУНАРСКА ПИСМЕНОСТ У XXИ
ВИЈЕКУ«.

1.
2.
3.
4.
5.

Емина Глухоњић
Данка Петковић
Владимир Вучинић
Гордана Ненадић
Илија Томић

Радионице из Енглеског језика ради личног
усавршавања 15.10.-19.10.2018. Бијељина

1. Бранкица Ђокић

Семинар за књизницаре и библиотекаре матицног
подруцја на тему „Успјесна сарадња библиотекара
и корисника“. 21.12.2018 Бијељина

Стручна обука у области рачунарске
писмености у окивру пројекта

19.09.- 21.09.2018. Бијељина
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КРИТЕРИЈУМ 6.
6. Ресурси за учење и подршка студентима

6.1 Просторни и технички ресурси - учионице, лабораторије и лабораторијске
опреме, рачунари, појединачни и групни простори за учење
Испуњена је Законска регулатива (Уредба о условима оснивања и почетку рада
високошколских установа) по студијском програму за сваког студента:
-

медицинске науке: мин. 4,5м2 по студенту
пољопривредне науке: мин. 2, 5м2 по студенту
друштвене науке: мин. 1, 5м2 по студенту.

Универзитески комплекс чини три објекта:
1. Наставна зграда.
2. Управна зграда.
3. Помоћна зграда.
Укупна нето корисна површина објеката је 2045,25 м2 што задовољава услове који су
прописани стандардима. Укупан број уписаних студента у школској 2017/18 је 251
студент. Обезбеђена је оптималана површина укупног пословног простора по једном
уписаном студенту за наведене области којима припадају студијеки програми.

У наведеним објектима се налазе учионице, канцеларије, библиотека, рачунарски центар
кабинети, кафитерија, апартман и лабораторије.
Универзитет посједује:
- Амфитеатра (3) са 220+70+70

360 мјеста за сједење

- Учионица (5), са, 50+50+50+30+25

205 мјеста за сједење

- Лабораторије (8) са 16+16+16+16+16+16+8+8

112 мјеста за сједење

- Интернет сала (20 рачунара), оптички интернет

20 мјеста за сједење

- Читаоница (1)

25 мјеста за сједење

- Укупно мјеста за сједење

722 мјеста за сједење
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- Библиотека има укупно

10866 библиотечких јединица.

- Учионице су опремљене са 8 видео пројектора и 1
графоскопом.
- Оптички интернет покрива 100% простора за
предавање
- Wи-Фи у потпуности покрива објекат Универзитета
- Мокри чворови (7), са 5+3+5+1+1+1+1

17 позиција

Наведени простор обезбеђује да се настава изводи у предвиђеним групама тако да број
студента који присуствује предавању и вежбама задовољава критеријум од мах, броја
студент (предавање до 50 студента а вежбе 15)
Оно о чему је још увијек рано говорити а свакако је циљ да се Универзитет повеже на
европске пројекте из области високог образовање, што ће свакако утицати на побољшање
компетенција наставног особља.
Просторни услови и опрема за извођење наставе дати су у посебним прилозима овог
Извјештаја.
Табела 37. Листа опреме која се користи у практично -наставном процесу Универзитета
Р.Б.
Назив, тип
Намјена
Број
1.
Пројекор
8
2.
Лаптоп
1
3.
Пројектно платно
8
4.
Рачунари
24
5.
Табле
13
6.
Столови
152
7.
Столице
702
8.
Апаратура
Прилог 1
9.
Лабораторијско посуђе
Прилог 2
10.
Хемикалије
Прилог 3
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Информациони систем Универзитета
Информациони систем Универзитета даје могућност праћења, администрирања и
организовања наставних процеса на Универзитету и приступ студентима, односно
запосленим лицима.
Информациони систем у почетним годинама рада није на потребном нивоу, о чему
постоји и свјест органа управљања. Из наведеног разлога примарни циљ управе
Универзитета у наредним годинама биће да изграде модеран информациони систем који
ће омогућити:
‐
‐
‐
‐
‐

подршка организовању и извођењу наставе на свим циклусима студија;
праћење и евидентирање комплетног досијеа студената:
студентска анкета и
увид у матичну књигу студента,
штампање и израда статистика, уписа, успјеха студената, пролазности на испитима,
као и осталих статистика

На овај начин студентима ће бити олакшано обављање одређених активности које би
иначе морали реализовати путем Студентске службе.
Рачунар
Раунар ХПЦомпаq 8200 ЕлитеЦМТПЦ посједује следеће компоненте:
‐ Назив рачунара: ХПЦомпаq 8200 ЕлитеЦМТПЦ
‐ Матична плоча: Хеwлетт-Пацкард 1494
‐ Процесор: Интел(Р) Цоре(ТМ) и3-2120 ЦПУ @ 3.30ГХз
‐ РАМ меморија: 8080 МБ
‐ Тврди диск:
o Хитацхи ХДС721050ЦЛА660 АТА Девице (465 ГБ, ИДЕ)
o СТ500ДМ002-1БД142 АТА Девице (465 ГБ, ИДЕ)
‐ Оптички уређај: хп ДВД А ДХ16АБСХ АТА Девице
‐ Оперативни систем: Мицрософт Wиндоwс 7 Ултимате СП1 x64-бит
‐ МС Оффице: Мицрософт Оффице Ентерприсе Блуе Едитион 2007
Сервер
‐ Назив сервера: ХП WоркСтатион З210 Тоwер
‐ Цхипсет: Интел Ц206 цхипсет
‐ Процесор: Интел Цоре и7-2600 процессор, 3.40 ГХз, 95 W, 8МБ цацхе, 1333 МХз
меморy, Qуад-Цоре, ХТ, Интел ХД Грапхицс 2000, феатуринг Интел вПро
Тецхнологy
‐ РАМ меморија: 8ГБ (4 x 2ГБ) ДДР3-1333 нЕЦЦ Унбуфферед РАМ 1-ЦПУ
‐ Тврди диск:
o ССД 850 ПРО 2.5" САТА ИИИ 256ГБ
o ТОСХИБА ДТ01АЦА100 1ТБ 7200 РПМ 32МБ Цацхе САТА 6.0Гб/с 3.5"
‐ Оптички уређај: ХП 16X ДВД+-РW СуперМулти САТА Дриве
‐ Оперативни систем: Мицрософт Wиндоwс 7 Ултимате СП1 x64-бит
‐ МС Оффице: Мицрософт Оффице Ентерприсе Блуе Едитион 2007
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Резервни Сервер посједује следеће компоненте:
‐
‐
‐
‐
‐

Назив сервера: ХП ПроЛиант МЛ350
Процесор: Интел Xеон 3.4 ГХз
РАМ меморија: 1010 МБ
Тврди диск: 40 ГБ
Оперативни систем:Wиндоwс Сервер Ентерприсе 2007 СП1 x32-бит

Посједујемо сопствене апликације за вођење и анализу студената, професора и литературе
у библиотеци.
Финансијска улагања у академској 2016-2017.годину(КМ)
Комисија за обезбјеђење квалитета на крају сваке године сачињава извјештаај о
реализацији набавке физичких и осталих неопходних ресурса. Како би осигурала
одрживост буџета, Универзитет израђује годишњи План улагања финансијских средстава,
у складу са стратешким планом.
Табела 38. Однос финансијских улагања од 2013 до 2016 године
РБ

ГОДИНА

НАЗИВ КАТЕГОРИЈЕ УЛАГАЊА
2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Набавка лаб. реагенасаи матери.
Набавка рекламног материјала
Набавка услуга медија
Набавка канцеларијског материјала
Набавка туба. индекса.
дјеловоднихпротокола. испитних књига
Одржавање фотокопир апарата
Набавка рачунарске опреме и програмирање
Набавка за текуће одржавање зграде
Набавка радова (адаптација.реконструкција
и санација)
Набавка радне и одјевне опреме запомоћно
особље и техничко особље
Набавка и одржавање грејне ирасхладне
опреме
Услуге смјештаја професора
Припрема земљишта за практичнерадове и
сјеме
Набавка канцеларијског намјештаја
Усаврсавање ненаставног особља
(семинари. предавања)
Усавршавање настваног особља
Едукација студената
УКУПНО

2018

5007,53
1801,80
2970,80
4126,87

155,10
6170,89
117,00
4323,12

3181,55

2565,04

705,00
1778,77
294,09

1075,80
6670,52
2149,81

3359,85

2277,20
51,80

24961,95

795,60

1020,00

840,00

1739,00

10808,80

120,00

2000,00

2000,00
520,00

294,00
300

53.587,21

40.594,68
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У табели су приказани подаци о континуираном улагању финансијских средстава према
потребама и могућностима Универзитета.
На основу података евидентно је да је у 2017/18 години забиљежен извјестан пад
улагања на Универзитету Бијељина, међутим, тај незнатни пад не угрожава обављање
активности Универзитета, јер је у ранијим годинама вршена улагања у складу са
предрачунима.
Универзитет „Бијељина“ у моменту свог оснивања осигурао је довољно ресурса за особље
и уписане студента као и њихово ефикасно коришћење. Приликом набавке средстава
водило се посебно рачуна о адекватности ресурса за извођење наставног процеса на
студијским програмима, као што су функционалност, старост, ергометричност и
доступност. Све наведене карактеристике се прате континуирано, те се мјере за
унапређење спроводе у потпуности.
6.2 Стање библиотечких јединица
На приједлог Комисије за обезбјеђење квалитета, а у склопу континуираног праћења квалитета на
Универзитету Бијељина, извршена је Анализа укупног фонда библиотечке грађе у 2014/15 години.
години и приказан је однос броја публикација према ранијим годинама.

Табела 39. Анализа стања библиотечке грађе по факултетима за период 2017-2018
Р. Б.
Студијски програм
Број библиотечке грађе у 2018
3542
1
Фармација
2775
2
Сестринство
1198
3
Психологија
1622
4
Пољопривредна производња
1729
5
Агроекономија
Стање по годинама
10866

Слика 25. Преглед библиотичке грађе по студијским програмима
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Претходна табела показује анализу стања броја библиотечких јединица по студијским
програмима и по годинама, као и стање броја библиотечких јединица на свим студијским
програмима, закључно са 2018 годином, а наредна анализа ће нам јасно показати колико је
библиотечких јединица приновљено за сваку годину, на појединачним студијским
програмима.
Табела 40. Број новонабављене библиотечке грађе по студијским програмима у периоду
2017-2018
РБ
1
2
3
4
5

Студијски програми

Број јединица прибављене библиотечке грађе
2013-2016
179
152
77
61
55
524

Фармација
Сестринство
Психологија
Пољ.Произв.
Агроекономија
Укупно по годинама

2016-2018
549
261
54
136
122
1122

СВЕГА у периоду 2013-2018

Оцјена студената и наставног особља о адекватности ресурса и њиховом доприносу,
радом Библиотеке је праћена сваке године и приказивана у извјештајима о оцјени
квалитета студија, док су до 2017/18 године ти параметри праћени путем анкетирања
студената о задовољства радом студентске службе, информисаношћу, радом библиотеке,
хигијеном.
Задовољство рада студентске и административне службе и задовољство квалитетом
студија приказани су у следећој табели.
Табела 41. Задовољство студената радом служби Универзитета и квалитетом студија у
2017-2018 год.
Студијски
програм

Година

Фармација
Сестринство
Психологија
П.Производња
Агроекономија

Задовољство
Свих ст. у години
УКУПНО 2016-2018

2017/18

2016/17

Студентска
служба

Квалитет
студија

Задовољсто
по факулт.

4,4
4,6
4,3
4,4
4,3

4,2
4,1
3,9
4,4
4,25

4,3
4,35
4,1
4,4
4,27

4,4

4,17

4,28

4,68

4,49

4,58

/

/

/
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На основу Извјештај о оцјени задовољства студената добијене су следеће оцјене
предтављене у табели. Према извјештају највеће задовољство исказали су студенти
Пољопривредне производње чија укупна оцјена износи: 4,4 (врло добар), затим слиједе
стиуденти Сестринства, који су дали оцјену свих критеријума: 4,35 (врло добар), студенти
Фармације: 4,3 (врло добар), затим студенти Агроекономије: 4,45 (врло добар) и студенти
Психологије: 4,1 – врло добар.
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КРИТЕРИЈУМ 7.
7. Управљање информацијама
Универзитет „Бијељина“ је новооснована високошколска установа која је у 2012. години
почела са радом на основу испуњености минималних услова прописаних Уредбом.
Сходно тој чињеници, није било изводљиво да Универзитет испуњава све услове које
прописују акредитациони стандарди на почетку рада Универзитета. Услове које прописује
овај стандард неопходно је остварити до момента подношења апликације за акредитацију.
У протеклом периоду од 2013. до 2016. године израђен је информациони систем који у
себи садржи апликације за неколико база:
1. База наставног кадра
2. Студентска база
3. База библиотеке
4. Wеб сервис - преко које студент имају увид у своје тренутне активности. Исти
сервис користи и наставно особље Универзитета.
Информациони систем, чије су одређене карактеристике описане и у Критеријуму 8,
омогућио је прикупљање и праћење одређених података, који су послужили састављање
извјештаја Комисије за осигурање квалитета.
Међутим, у поступку самовредновања уочени су одређени недостаци, што захтјева
реконструкцију одређених база, па се предлаже да се у наредном периоду изради софтвер
за електронско анкетирање студената у поступку вредновања студентске популације.
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КРИТЕРИЈУМ 8.
8. Информисање јавности
Универзитет „Бијељина“ је, по почетку рада, у октобру 2012. године оформио свој сајт
www.убн.рс.ба
Интерну платформу која је доступна само студентима Универзитета, и на којој се
објављују само информације које се односе на наставу, и то:
- распоред предмета,
- предавања у електронској форми која су већ одржана,
- испитна материја,
- резултати са колоквијума и испита,
- друга обавјештења из оквира наставног процеса, везана за наставу.
Екстерна платформа сајта је доступна свим заинтересованим странама, и на њему се
налазе све информације важне за правилну обавјештеност заинтересованих лица. Те
информације се односе на студијске програме, односно наставне планове, циљеве, исходе
учења, звања која се стичу завршетком студија.
Како бисмо обезбједили доступност информација о Универзитету што већем броју лица,
редовно се врши и објављивање информација на енгледком језику, с тим што се преводе
само информације и то у потпуности, док се не врши превод докумената јер је то превише
оптерећујуће, а између остаклог овај стандард се и не садржи захтјев о превођењу свих
информација.
Информатор Универзитета Бијељина који се налази у електронском облику на сајту
Универзитета, али и штампаној форми у предуписном периоду, који се штампа у великом
броју примјерака (неколико хиљада).
Телевизије,
YоуТубе канал
Информисање јавности Универзитет спроводи према:
1. Политици комуникације са јавношћу
2. Правилнику о односима са јавношћу Универзитета Бијељина.
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Табела 42.
јавности
БР

Преглед реализованих усавршавања о коме је извршено информисање

ФАКУЛТЕТ

АКТИВНОСТ

Семинар “Изазови пољопривредне производње у
2017. години”
1

Пољопривредни
факултет

Прва научна конференција са међународним
учешћем „Село и пољопривреда“ (са домаћим
и страним суорганзаторима из области високог
образовања)
Сајам менталног здравља “У здравом духу здраво
тијело” (у сарадњи са Одјељењем за душтвене
дјелатности градске управе Бијељина)

2

3

5

Факултет за
психологију

Факултет
здравствених
студија

Универзитет

ГОДИНА

15.02.2017.

20.09. и
21.09.2018.

28.02.2018.

Научна конференција са међунаредним
учешћем „Ментално здравље-психијатријски,
психотерапијски и психолошки аспекти“

08.06. и
09.06.2018.

Семинар “Нови хоризонти сестринства”(са
Удружењем медицинских сестара и техничара
регије Бијељина)

15.05.2018.

Годишњи стручни састанак са међународним
учешћем на тему „ Трансплатација органа,
ткива и ћелија - данас за сутра“

02.06.2018.

Научна конференција са међунаредним
учешћем „Ментално здравље-психијатријски,
психотерапијски и психолошки аспекти“

08.06. и
09.06.2018.

Сајам запошљавња (са ЈУ Заводом за запошљавање,
Удружењем „Интерактив“ из Бијељине, Центром за
образовање одраслих уз
подршкуОлофПалмеИнтернатионалЦентраиАБФаиз Шведске.)

28.11.2018.
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Табела 43. Однос броја праћених активности по факултетима
БР

ФАКУЛТЕТ

Број реализованих активности по годинама
2013-2016

2016/17

1

Фармацеутски факултет

3

1

/

2

Факултет здрав. студ.

5

1

3

3

Факултет за психологију

14

1

2

4

Пољопривредни факултет

6

1

2

5

Универзитет

2

1

1

30

5

8

Укупно

Из наведене табеле очитава се динамика активности Универзитета „Бијељина“, које су у
потпуности реализоване у интересу друштвене заједнице. Дакле, Универзитет је
искористио све своје стручне капацитете, за које има лиценцу, како би дао допринос
развоју друштва. Овим путем илустрована је и чињеница да Универзитет не постоји само
себе ради, односно своје користи, већ да се друштво у сваком моменту може ослонити на
потенцијале Универзитета.
Индиректно, наведена анализа указује да постоји уравнотеженост организовања скупова у
погледу факултета.
Све наведене активности пропраћене су путем средстава јавног информисања, о чему су
сачињене и одређене евиденције у оквиру Службе информисања Универзитета, а докази о
томе су похрањени на одређеним платформама информисања при Универзитету.
Окренутост Универзитета заинтересованим страна, у смислу информисања јавности,
поред напред наведених категорија, директну информацију о тачности тих података
говори и аспект улагања у материјане ресурсе, гдје се два од постојећих параметара
односи на средства за медијску презентацију Универзитета.
Табела 44. Извод из анализе финансијских улагања у 2017/18 години.
НАЗИВ КАТЕГОРИЈЕ УЛАГАЊА

2016/2017

2017/2018

Набавка рекламног материјала

1801,80

6170,89

Набавка услуга медија

2970,80

117,00

Укупно (КМ)

4771,80

6.287,80

Финансијска анализа улага показује да је у сектору информисања и обавјештавања
јавности уложила знатно више средстава (1/3) у односу на 2016/17 годину.
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КРИТЕРИЈУМ 9.
9. Међународна сарадња
Универзитет „Бијељина“ даје подршку за међународну размјену наставника и сарадника.
Прати примјену стечених искустава у свим активностима,
Универзитет „Бијељина“ је усвојио 2014. године документ Правци и циљеви развоја међународне
сарадње Универзитета „Бијељина“, којим су дефинисани основни циљеви подршке међународним
активностима. То би требало да утиче на повећање размјене наставника и студената.
Концепт међународне сарадње се на Универзитету „Бијељина“ заснива путем Центра за
међународну сарадњу, који је основан 2015. године, чија организација и рад су уређени
Правилником о међународној сарадњи и другим интерним актима Универзитета/факултета.
Рад Центра се заснива на три нивоа:




признавање ЕЦТС бодова,
мобилност студената и
научноистраживачки рад.

Међународна сарадња Универзитета одвија се кроз препис студената на Универзитет
„Бијељина“ са других високошколских установа изван граница БиХ. Ове активности
реализују се на основу
‐

‐

Правилник о праву на промјену студијског програма, прелазак на студијске
програме Универзитета „Бијељина“ и о критеријумима и условима преношења
ЕЦТС бодова.
Правилника о признавању страних високошколских установа

Универзитет „Бијељина“, прима студенте за наставак школовања на овој високошколској
установи, како оне који долазе са високошколских установа са територије Републике Српске и
БиХ, тако и студенте који прелазе са високошколских установа из иностранства.
Студенти који прелазе са друге високошколске установе могу наставити студије тако што им се
признају ЕЦТС бодови са матичне установе уколико постоји поклапање наставног плана и
програма од минимално 50% или да иду на ону годину студија а према члану 93.Статута
Универзитета.
Универзитет сваке године именује комисије за признавање предмета ( ЕЦТС бодова) са друге
високошколске установе. Комисије се именују за сваки студијски програм.
‐
Одлука о именовању комисија за признавање испита 2017
Факултет здравствених студија закључио је Уговор о извођењу заједничког студијског
програма Сестринство са Универзитетом Сингидунум, Факултет за здравствене, правне и
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пословне студије у Ваљеву. Настава на овом студијском програму се изводи од академске 2016/17
године. Уговор о извођењу заједничког студијског програма.
Универзитет „Бијељина“ је закључио Меморандум о билатералној сарадњи са Факултетом за
здравствене веде Ново место - Словенија, са којим је потписан и споразум о сарадњи и са којим се
у догледно вријеме планира реализација студентске и наставничке размјене.

Под међународном сарадњом подразумијевамо и билатералне споразуме који су
потписани од стране Универзитета Бијељина и других установа које помажу и пружају
подршку у учењу нашим студентима.
Према искуству старијих високошколских установа постоје објективне тешкоће за
одвијање међународне мобилности, који се конкретизују кроз
-

проблема везаних за признавање ЕЦТС кредита стечених у иностранству;

-

приступ европским пројектима и

-

проблема везаних за језик.

Табела 45. Споразуми из оквира међународне сарадње закључени до 2016.год.
РБ
1
2
3
4

ИНСТИТУЦИЈА

"ЗАДА" Пхармацеутицалс, фабрика за
производњу фармацеутских производа
ЈУГОРЕМЕДИЈА" фабрика лијекова
а.д. Зрењанин
"Галеника" а.д. Београд
Фармацеутски факултет - Европски
Универзитет, Нови Сад

5

Универзитет Сингидунум, Пословни
факултет Ваљево

6

Висока полјопривредна школа
струковних студија, Шабац

7

Институт за економику полјопривреде,
Београд

8

Психолошко савјетовалиште за
студенте Студентског културног
центра Ниш
Мегатренд универзитет, Факултет за
биофарминг - Београд
Удружење за хипертензију превенцију
инфаркта и шлога – ХИСПА – Београд

9
10
11

Хорти центар - едукативни центар

ДАТУМ

15.11.2010

Студентске праксе

15.11.2010

Студентске праксе

17.11.2010

Студентске праксе

26.11.2013

Обезбјеђена сарадња у
смислу члана 15.ЗВО

Заједнички студијски програм
Размјена наставног кадра
Наставни кадар
10.02.2014. Пројекти,
Друго,
Суорганизација научних
21.02.2014 конференција
Наставни кадар

20.02.2014

Учешће на студентским
конференцијама

Обезбјеђена сарадња у
смислу члана 15.ЗВО
1.10.2014.

Студентске праксе

25.06.2015

Студеијске посјете студената
пољопривреде
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"Балкан ГреенХоусе", Свети Никола,
Македонија
Висока здравствена школа струковних
студија - Београд
Фацултy оф Хеалтх сциенцес Ново
Место, Словениа

24.05.2016.

12

Алфа БК Универзитет Београд

24.01.2017.

13

Европски универзитет „Каллос“, Тузла

23.11.2018

13
14

21.10.2016

Заједнички пројекти
Усавршавање наставника

Обезбјеђена сарадња у
смислу члана 15.ЗВО
Обезбјеђена сарадња у
смислу члана 15.ЗВО

У периоду од 2013. до 2018. године закључен је значајан број споразума о сарадњи са
институцијама изван Републике Српске и БиХ, а по већем дијелу споразума предузет је и
добар дио послова који произилазе из садржаја тих споразума.
Међународна сарадња је веома тешко изводљива у земљама које су у развоју као што је
БиХ и остале земље које су од Европске Комисије категорисане као земље Западног
Балкана. Наиме, поменуте тешкоће произилазе из више аспеката:
-

-

Прије свега може се рећи да је мобилност наставника, сарадника и студената у
оквиру међународне сарадње веома скупа па је због тога веома тешко изводљива за
сиромашне земље.
Поред тога, као проблеми могу се узети они који су језичке природе, јер
непознавање језика представља битну баријеру комуникације.
Као веома битан проблем може се узети и проблеми при признавању ЕЦТС бодова
које студент стекне на другој високошколској установе у иностранству, јер још
увијек постоји неусаглашеност планова и програма, што представља велику
тешкоћу приликом признавања ЕЦТС бодова стечених у иностранству и обрнуто.
Када је ријеч о европским пројектима као аспекту међународне сарадње, евидентне
су немогућности приступа високошколским установама код институције ЕУ.
Пројекти, дакле, нису употпуности немогући али су резервисани само за поједине
високошколске установе, прије свега, јавне високошколске установе. Као други
проблем, евидентна је баријера аплицирања на пројекте ЕУ за високошколске
установе које нису акредитоване.

83

SWОТ AНАЛИЗA
На основу урађене SWОТ aнализе рада универзитета у 2016/17 и 2017/18 години можемо
констатовати:
СНАГА УНИВЕРЗИТЕТА:
― Атрактивни студијски програми
― Задовољење привреде за потребним кадровима Семберије и шире
― Квалитетни и компетентни наставници
― Адекватан простор за рад
― Адекватно опремљене лабораторије
― Поседовање земљишта за вежбе студента
― Квалитетне студије
― Укљученост студента у свим органима управљања и у доношењу одлука
― Расположивост потребном литературом
СЛАБОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА
― Недовољна међународна сарадња
― Недовољна мобилност студента и наставника
― Мали број наставника у научним часописима
― недовољан број предузећа за праксу
― Недовољан број наставника стално запослених
― Недовољан број студента који уписује прву годину студија (већи је број прелазака)
― Мали број научних скупова које организује Универзитет
― Мала заинтересованост студента за вредновање квалитета рада (учешће у анкетама)
ПРЕТЊЕ УНИВЕРЗИТЕТУ
― Велики број високошколских установа у окружењу (Лозница, Ваљево, Нови Сад,
Београд, Тузла, Брчко)
― Неарзмевање надлежних органа за друштвеном оправданошћу постојања
студијских програма другог циклуса на Универзитету
― Недефинисан и неусклађен процес лиценцирања и акредитације у Босни и
Херцеговини и Републици Српској
ШАНСА УНИВЕРЗИТЕТУ
― Потреба овог краја за кадровима који се школује на Универзитету (приказано у
анализи оправданости)
― Потреба привреде за запошљавањем обучених кадрова
― Постојање великог броја школа који обучавају кандидате за упис на Универзитет
― Квалитетни студијски програми
Све ове анализе показују да постоји оправданост за рад Универзитета и да постоји
квалитет студија и наставног процеса. Спровођењем
корективних мера
Универзитет ће бити на добром путу да оствари своју зацртану визију и мисију.
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ЗАКЉУЧАК
На основу спроведене анализе стања квалитета према критеријумима које је прописала
Агенција за развој високог образовања и обезбеђење квалитета БиХ, а узевши у обзир
реализоване евалуације:
1. Извјештај о евалуацији управљања и условима рада на Универзитету „Бијељина“
2018.године
2. Извјештај о структури уписа студентске популације школске 2017/18
3. Извјештај о анализи успјешности завршавања студија
4. Извјештај о атрактивности студијских програма
5. Извјештај о анкетног вриједновања студената који су одустали од даљег
школовања на Универзитету „Бијељина“
6. Извјештај о обављеном вриједновању квалитета наставног процеса на
Универзитету у зимском и љетњем семестру школске 2017/18
7. План набавке физичких и осталих неопходних ресурса за 2018. годину
8. Извјештају о реализацији плана набавке физичких и осталих неопходних ресурса за
2018. годину
9. Извјештај о евалуацији научног рада наставника и сарадника на Универзитету у
току 2018. године
10. План стручног усавршавања наставног и ненаставног особља на Универзитету у
2018. години
11. Извјештај о научно-стручном усавршавању наставног особља Универзитета
„Бијељина“ у 2018. години
12. Извјештај о стручном усавршавању ненаставног особља Универзитета „Бијељина“
у 2018. години
13. Извјештај анкетног вриједновања послодаваца о запосленима који су студије
завршили на Универзитету „Бијељина“
14. Извјештај о спроведеном анкетном вриједновању дипломираних студената
15. Извјештај о информисању јавности „Универзитета Бијељина“ (2013-2018)
Комисија даје приједлог Сенату Универзитета да усвоји предметне извјештаје и следеће
препоруке:
- Универзитет „Бијељина“ у наредном периоду треба више радити на повећању
уписа нових студената као и на подстицању сопственог наставног кадра на стручна
усавршавања у земљи и иностранству која су у складу са потребама наставнонаучног, истраживачког рада, и потребом за иновираним процесима рада на
Универзитету „Бијељина“.
- Потребно је и даље предузимати активности на повећању наставног кадра из
редова сопствених запосленика који су у тренутно у звању асистената или виших
аситената, те омогућити даљи напредак наставника који су у нижим звањима у
наставнике вишег звања, односно ванредне или редовне професоре.
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-

Потребно је даље повећавати физичке и остале ресурсе за учење студената и
усавршавање наставног кадра, те проширивање практичне наставе на појединим
студијским програмима Универзитета.

Наведене пропруке ће унаприједити стање квалтета на нивоу Универзитета.
Broj: 02-2747-1/18
У Бијељини. 14.12.2018
Предсједник Комисије
Проф.др Милена Јеликић Станков
________________________
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