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Увод
Национално тело за акредитацију и проверу квалитета (НАТ) Републике Србије је
републичка институција надлежна за спољашњу проверу квалитета високообразовних установа.
Тело је формирано на основу Закона о високом образовању и правни је следбеник Комисије за
акредитацију и проверу квалитета (КАПК) након њеног, више од једне деценије дугог рада на
провери квалитета у Републици Србији.
Посвећеност Србије европским начелима и њено активно учешће у иницијативи Европски
простор високог образовања изискују унапређење квалитета високог образовања. Из тог разлога,
систем провере квалитета се редовно разматра и мења да би се прилагодио захтевима развоја.
Захваљујући бројним квалитативним анализама у протеклом периоду, као и препорукама Европске
асоцијације за обезбеђење квалитета у високом образовању (ENQA) Закон о високом образовању
усвојен 2017.године, пружио је правни оквир за унапређење процедура провере квалитета, на
основу Европских стандарда и смерница (ЕСС), добре праксе Европског простора високог
образовања (EHEA) и повратних информација од заинтересованих страна.
У складу са Законом о високом образовању, формиран је НАТ као независно тело, а
процедуре су унапређене, како би се подстакао институционални развој акредитације и провере
квалитета у високом образовању. 2002. године, у Србији је усмерење на бављење питањем
квалитета углавном организовано у виду контроле квалитета. Током спровођења дефинисаних
процеса осигурања квалитета, приступ је знатно измењен кроз усвајање осигурања квалитета и
развој провере квалитета у високом образовању у складу са Европским стандардима и смерницама.
Овај циљ је, поред осталог, реализован кроз чланство у ENQA (Европска асоцијација за обезбеђење
квалитета у високом образовању) и регистрацију у EQAR (Европски регистар за обезбеђење
квалитета у високом образовању).
Сада је наш циљ да унапредимо обезбеђење квалитета и подигнемо ниво културе квалитета
у установама високог образовања тако да се оне оспособе да сарађују са другима како у оквиру
простора EHEA тако и ван њега, имајући у виду и флексибилност и правила која важе у другим
земљама.
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Израда извештаја о самовредновању (ИОС)
Припреме за развој и израду ИОС покренуте су скоро одмах након формирања Комисије за
акредитацију и проверу квалитета – КАПК 2018. Искуство са КАПК 2018 стицано је кроз оцену захтева
за акредитацију који су наслеђени од претходне комисије КАПК и које су пристизале током
оперативног периода када је НАТ био у поступку оснивања, захваљујући чему се стекао добар основ
за анализу тренутне ситуације у вези са акредитацијом.
Поступак припреме и усвајања нове групе прописа завршен је у марту 2019.год, а у априлу
2019. године, директор је именовао тим за припрему ИОС, чије чланове је изабрао Управни одбор.
Тим чине директор, генерални секретар, четири члана КАПК 2018, три члана Управног одбора од
којих су два представници тржишта рада као и три представника студената. Први нацрт извештаја
који је сачињен по угледу на претходне извештаје КАПК и ENQA, прослеђен је тиму на даљу дораду.
Извештај садржи анализе направљене на основу одговора установа високог образовања и стручних
рецензената, на питања у вези са успостављањем НАТ-а и новог система, који су прикупљени током
састанака и обука које су спровели чланови КАПК 2018.
На крају, Одбор је у мају усвојио ИОС и он је послат у ENQA асоцијацију дана 30. маја 2019.
Основни циљ ИОС-а је да представи резултате које је постигао НАТ у погледу културе квалитета у
Србији. Овом анализом настојимо да препознамо изазове у развоју, имајући у виду потребе нашег
друштва.
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Високо образовање и провера квалитета високог образовања у контексту агенције
Високо образовање у Србији је део националног образовног система класичног типа:
предшколско васпитање и образовање, основно, средње и високо образовање. Програм основног
образовања траје осам година, а средњег (гимназије, стручних и уметничких средњих школа)
четири године. Од 2000.године на овамо, високошколске установе у Србији почињу да се укључују
у европске трендове реформи и усклађивања у области високог образовања – кроз Болоњски
процес. У септембру 2003.год., Србија је званично потписала Болоњску декларацију и њена основна
начела су унета у Закон о високом образовању (Прилог 1) који је ступио на снагу након две године,
у септембру 2005. Овај закон којим је у Србији уведен систем Осигурања квалитета доживео је
неколико измена и допуна, са последњим изменама које се тичу Осигурања квалитета начињеним
2015. године, чије је образложење наведено у Одељку 5.2.
Степени студија - структура
Високо образовање се остварује кроз академске и струковне студије на основу акредитованих
студијских програма за стицање високог образовања. У нашем систему Високог образовања (ВО)
Постоји 3 нивоа студија (степени) (као што је приказано у табели 1):
1. Први ниво обухвата: основне академске студије, основне и специјалистичке струковне
студије.
2. Други ниво обухвата: мастер академске и мастер струковне студије и специјалистичке
академске студије.
3. Трећи ниво су докторске академске студије.
Сваки курс у оквиру студијског програма има додељени број ЕСПБ бодова, а целокупан обим
студија изражава се у виду збира ЕСПБ бодова. Укупан број од 60 ЕСПБ бодова треба да одговара у
просеку 40 сати обављеног рада недељно по студенту у једној академској години. ЕСПБ бодови се
могу преносити између студијских програма, али искључиво за курсеве исте врсте. Критеријуми и
услови за пренос ЕСПБ бодова одређују се општим актом високошколске установе или споразумом
између високошколских установа. Закон о високом образовању нуди могућност стицања заједничке
дипломе или степена, што организује и спроводи више високошколских установа (Прилог 1).
Основне академске студије организују све високошколске установе и оне трају три до четири
године. Укупан број бодова стечених у овом циклусу може бити 180 до 240, у зависности од дужине
трајања студијског програма (3 или 4 године). За стицање степена основних струковних студија
потребно је завршити трогодишњи студијски програм. Студијски програм основних студија може
подразумевати израду дипломског рада. Особа која заврши основне академске студије и стекне
180 бодова, стиче стручно звање у називу звања првог степена академских студија у одговарајућој
области (назив на енглеском језику – Bachelor). Уколико особа стекне 240 бодова, стиче титулу
„дипломирани“ (назив на енглеском језику - Bachelor with honours). Особа која заврши основне
струковне студије стиче звање које садржи назив звања првог степена струковних студија у
одговарајућој области (назив на енглеском језику - Bachelor appl.)
Специјалистичке струковне студије се могу организовати универзитети, факултет, виша школа
за струковне студије. Број ЕСПБ који се може стећи је 60.
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Мастер студије – Мастер и специјалистичке академске студије могу организовати
универзитет, факултет или висока школа (колеџ и политехника). Мастер академске студије трају
једну или две године, у зависности од трајања основних студија. Студијски програми за мастера
академских студија подразумевају обавезу израде магистарски рада. Особа која заврши мастер
академске студије стиче академско звање – мастер, у називу звања другог степена академских
студија у одговарајућој области. Број ЕСПБ који се може стећи у овом циклусу је 60 до 120.
Мастер струковне студије трају 2 године са најмање 120 ЕСПБ. Особа која заврши мастер
струковне студије стиче академско звање - мастер (енг. appl), у називу звања другог степена
академских студија у одговарајућој области.
Специјалистичке академске студије трају годину дана са 60 ЕСПБ.
Интегрисане студије (програм у трајању од једног циклуса) – Могу се организовати
програми академских студија који ће се интегрисати у оквиру основних и мастер академских студија
са 300 ЕСПБ. Студијски програм у трајању од једног циклуса у области медицине, могу се
организовати са 360 ЕСПБ.
Докторске студије – Докторске студије могу организовати универзитети и факултети.
Докторске студије се спроводе у трајању од најмање три године са претходним основним и мастер
академским студијама. Србија је усвојила ЕСПБ систем за докторске студије. Број ЕСПБ које треба
стећи је 180, уколико кандидат има најмање 300 ЕСПБ прикупљених на претходним нивоима
образовања. Докторска дисертација је завршни део студијског програма за докторат, уз изузетак
доктората у области уметности, који подразумева уметнички пројекат.
Систем оцењивања
Успешност студента у савладавању одређеног предмета се континуирано процењује током
наставног процеса као и на крају курса (на завршном испиту) а изражава се у поенима.
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита, студент може да оствари највише 100
поена. Сваки курс утврђује сразмеру поена стечених кроз предиспитне обавезе и на испиту, при
чему предиспитне обавезе носе најмање 30 а највише 70 поена. Успех студента се одређује оценом
од 5 (непрелазна оцена) до 10 (одличан). Високошколска установа може утврдити другачији начин
оцењивања који није нумерички, тако што ће одредити однос између ових оцена и оних између 5
и 10. Општим актом високошколске установе ближе се уређује начин полагања испита и
оцењивања.
Структура високошколских установа у Србији
Високошколске установе
У складу са Законом о високом образовању, активности у области високог образовања се
спроводе и у државним и у приватним високошколским установама и оне имају исти третман.
Укупан број акредитованих високошколских установа у Републици Србији је 190.
Универзитети – обављају и образовну и научноистраживачку делатност, стручни, односно
уметнички рад. У складу са ЗОВ, универзитет мора имати акредитоване програме академских
студија у најмање 3 научне/уметничке области на сва 3 нивоа. ЗВО наводи неке интегративне
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функције универзитета. У Србији постоји 18 акредитованих универзитета, од којих су 9 државни а 9
приватни универзитети. Државни универзитети уписују 83% студентске популације.
Факултети или Уметничке академије у оквиру универзитета – су високошколске
јединице у оквиру универзитета, које спроводе програме академских студија и развијају
научноистраживачки, стручни, односно уметнички рад у једној или више области. Закон даје
могућност да појединачно, факултети, односно академије, наступају као правна тела, ако имају
најмање 3 акредитована студијска програма. Сви факултети и академије уметности који су правна
лица, убрајају се у ваншколске установе и подлежу обавези институционалне акредитације. Укупан
број акредитованих факултета је 124 од којих је 70% у власништву државе (86 државних и 38
приватних).
Академије струковних студија – обављају делатности које обухватају образовни,
истраживачки, струковни и уметнички рад. У складу са ЗВО, академија мора имати 5 акредитованих
студијских програма струковних студија из најмање 3 научне, односно уметничке области.
Однедавно, према одлуци Владе, високе државне школе за струковне студије групишу се у
академије са привременим лиценцама, које наредне године треба да се подвргну поступку за
акредитацију у складу са Стандардима. Припрема ових Стандарда је у току.
Висока школа академских студија – поседује основне академске, специјалистичке и мастер
програме у једној или више научних, односно уметничких области, као што је предвиђено Законом
о високом образовању. У Србији постоји 5 таквих акредитованих високошколских установа.
Висока школа струковних студија – нуди основне струковне и специјалистичке струковне
програме у једној или више научних, односно уметничких области, као што је предвиђено Законом.
У Србији постоји 61 таква акредитована високошколска установа, а од овог броја, 70% је у
власништву државе.
Национални савет за високо образовање
Овај Савет формира влада како би обезбедила унапређење и промовисање квалитета
високог образовања у Србији, посебно за израду стратегије и политика које се односе на високо
образовање и његово усклађивање са европским и међународним стандардима (чланови 10-13,
ЗВО). Савет има 17 чланова које бира Влада Републике Србије (шест чланова предлаже КОНУС, два
КАССС, седам предлаже министарство надлежно за просвету и науку, два предлаже Привредна
комора). На основу јавног позива, НСВО именује чланове КАПК за Управни одбор НАТ-а. НСВО
одобрава Стандарде за обезбеђење квалитета, правила и прописе које је дефинисао КАПК 2018.
Конференција универзитета (КОНУС) и Конференција академија струковних студија и високих
школа (КАССС)
Ова тела су основана за потребе координације, дефинисања заједничких политика,
остварења заједничких интереса и за обављање послова предвиђених Законом о високом
образовању (чланови 26 и 27 за КОНУС и 28 и 29 за КАССС).
Сви ректори универзитета у Србији су чланови КОНУС-а и сви директори високих школа су
чланови КАССС-а. КОНУС и КАССС предлажу чланове Управног одбора НАТ.
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Студентска конференција универзитета (СКОНУС) и Студентска конференција академија
струковних студија и високих школа (СКАССС)
Ова тела су основана ради остваривања заједничких интереса студената као партнера у процесу
развоја високог образовања као што је предвиђено Законом о високом образовању (члан 30).
СКОНУС и СКАССС дају спискове студената оцењивача који учествују у обиласку високообразовних
установа на терену, за потребе акредитације и спољашње провере квалитета.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја (министарство надлежно за просвету и науку)
Министарство врши надзор над развојем високог образовања давањем препорука за
политику високог образовања Влади републике, издаје дозволе за рад, врши административни
надзор високог образовања, води евиденцију о регистру професора. На основу уверења о
акредитацији високошколске установе које издаје НАТ, Министарство аутоматски издаје дозволу
за рад и врши админстративни надзор. Министарство нема право да мења одлуку о акредитацији
коју је донео КАПК 2018.
Народна скупштина (Парламент)
Парламент усваја документ којим се дефинише систем високог образовања - ЗВО.
Статус високошколских установа у односу на владу
Статус државних и приватник ВУ у односу на владу је различит, имајући у виду да је влада
оснивач државних ВУ и да покрива материјалне трошкове њихове делатности (што се односи и на
плате запослених), обезбеђује бесплатно студирање за одређени број студената, обезбеђује
финансије за унапређење наставних активности и друго. У погледу Обезбеђења квалитета, влада
има исту одговорност у односу на све ВУ – издаје дозволе за рад након доношења одлуке о
акредитацији, врши инспекцију финансијског и материјалног управљања ВУ и др. Све ВУ подлежу
истом поступку за акредитацију.
Процедуре и стране укључене у оснивање нових установа, програма и предмета
Оснивање нових ВУ изискује испуњење бројних услова који су дефинисани Законом о
високом образовању и Правилима о стандардима за почетну акредитацију у погледу броја стално
запослених наставних кадрова, броја области студијских програма, инфраструктуре итд. Оснивач
затим припрема документацију која је дефинисана правилима и прописима НАТ и након поступка
за акредитацију који спроводи КАПК 2018, који укључује обиласке на терену, КАПК 2018 доноси
одлуку о почетној акредитацији или одбија захтев. У случају позитивне одлуке о почетној
акредитацији ВУ, она се шаље министарству надлежном за образовање и науку ради издавања
дозволе за рад тој ВУ, која важи само једну годину. Након тога, та ВУ мора да прође редовни
поступак за акредитацију.
Нови студијски програм мора да прође цео поступак за акредитацију. Када добије
акредитацију, након које од министарства надлежног за образовање и науку добија дозволу за рад,
ВУ може да уписује студенте на студијски програм.
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Акредитоване ВУ и студијски програми подлежу поновљеном поступку акредитације на
сваких 7 година. У међувремену, ВУ мора да прође спољну проверу квалитета коју врши КАПК 2018,
у виду ревизије, и уз примену разрађеног поступања које следи. Уобичајени поступак за увођење
нових курсева у већ постојећи и акредитовани студијски програм је да тела која доносе одлуке за
ВУ (савет факултета и универзитетски сенат, или савет високе школе) одобре увођење нових
курсева.
Интерна провера квалитета у ВУ
Члан 25 Закона о високом образовању утврђује обавезу високошколских установа да врше
самовредновање. Према Стандардима за акредитацију, свака ВУ мора имати тело за Обезбеђење
квалитета, које ће се звати „Комисија за проверу квалитета и самовредновање.“ Састав тог тела,
који је такође дефинисан у горе наведеном документу, састоји се од наставних кадрова,
ненаставних кадрова и студената. Улога студената у извештају о самовредновању је додатно
појачана условом из ЗВО (члан 25) о обавезујућим информацијама приликом оцене квалитета ВУ,
добијеним из анкета које попуњавају студенти. Њене активности су регулисане статутима ВУ.
Редовна активност овог тела је да врши анализу студентских упитника на крају сваког семестра, за
сваки предмет појединачно. ВУ такође врши сопствену SWOT анализу за потребе извештаја о
самовредновању. Ово тело представља тим за припрему извештаја о самовредновању.
Самовредновање ВУ је обавезујући поступак, предвиђен чланом 25 Закона о високом
образовању. Оно се врши периодично, једном у три године, у складу са Стандардима о
самовредновању. Овај извешај о самовредновању се сачињава ради контроле квалитета студијских
програма, извођења наставе и услова рада. Интерна процена треба да се спроводи на највише сваке
три године и треба да обухвати коментаре и мишљења студената. У оквиру поступка спољашње
провере квалитета и акредитације институције, ВУ мора да поднесе извештај о самовредновању
конференцији КАПК 2018, заједно са свом осталом неопходном документацијом.
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Историјат, профил и делатност агенције
Спољашња провера квалитета у Србији датира још од 2002.год. када су установљене
процедуре за акредитацију новооснованих високошколских установа. Законом о универзитетима
из 2002. основан је Републички савет за развој универзитетског образовања (Републички савет)
који, поред осталих надлежности, утврђује предлог услова које би требало да испуне
универзитети/факултети да би могли да се оснују и раде у области високог образовања.
Да би могао да врши своје надлежности, Републички савет је основао Комисију за
акредитацију, тело чији је задатак са врши процену захтева потенцијалних високошколских
установа и даје препоруку Републичком савету за доношење одлука. Коначну одлуку о захтевима
доноси Републички савет. На основу позитивне одлуке Републичког савета, Министарство издаје
дозволу за рад.
2005. године, донет је нови Закон о високом образовању. Овај закон је обухватио начела
Болоње: систем од три циклуса, ЕСПБ , мобилност и Обезбеђење квалитета, као кључне стубове
високог образовања у Србији. У складу са овим Законом, основани су Национални савет за високо
образовање и Комисија за акредитацију и проверу квалитета. На основу Закона и Европских
стандарда и смерница (ЕСС) из 2005., КАПК је 2006. године сачинио своје Стандарде. Текст је
ревидиран 2005. и 2017. године, при чему су измене и допуне унете у ЗВО, са ЕСС из 2015. и
стеченим искуствима. Стандарди су сачињени за акредитацију ВУ, студијске програме, почетну
акредитацију ВУ и програме и спољашњу проверу квалитета – ревизију. Процедура за наведену
спољашњу проверу квалитета обухватала је следеће поступке: прелиминарни преглед
документације вршио је пододбор КАПК-а; анализу документације коју су вршили академски
стручњаци који су издавали појединачне извештаје и били анонимни; пододбор КАПК-а је заједно
са студентима и представником тржишта рада вршила обилазак на терен. Пододбор је припремала
комплетан извештај који је садржао процену стручњака са предлогом коначне одлуке коју доноси
Комисија. Национални савет за високо образовање је имао улогу жалбеног тела у случајевима када
КАПК одбије захтев за акредитацију.
У октобру 2017., нови ЗВО је основао ново тело за акредитацију - Национално тело за
акредитацију и проверу квалитета у високом образовању – НАТ са Комисијом за акредитацију и
проверу квалитета у својству стручног тела (КАПК), при чему је претходни КАПК добио технички
мандат у фебруару 2018. НАТ је основан 09.02.2018. одлуком владе Републике Србије, у складу са
Законом о високом образовању1 из октобра 2017. У одлуци се наводи да је НАТ независно правно
лице основано за потребе вршења акредитације и провере квалитета ВУ и њихових јединица,
студијских програма и проверу квалитета високог образовања. НАТ је следбеник Комисије за
акредитацију и проверу квалитета, основану у складу са ЗВО из 2005.год. Сва права и обавезе,
документација, захтеви за акредитацију, опрема и архива, пренети су на НАТ. Организације НАТ и
КАПК 2018 су детаљно описане у овом Поглављу.
Према изменама ЗВО-а, КАПК више није тело Националног савета за високо образовање
(НСВ), већ је постало стручно тело независног националног тела НАТ. Неки од претходних односа
између два тела задржани су у ЗВО-у: (1) НСВО усваја стандарде за акредитацију високошколских
установа, програма, почетну акредитацију и спољашњу проверу квалитета – ревизију, на предлог
1

Закон о високом образовању: https://www.nat.rs/en/laws/
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КАПК 2018 и усвајање коначног нацрта од стране Управног одбора НАТ-а; (2) НСВО наступа као
жалбено тело у поступцима акредитације ВУ и програма. Нови КАПК је формиран 30. августа 2018.
године, а сви захтеви за акредитацију од претходне Комисије и нови КАПК разматра оне примљене
до 5. децембра 2018. год., према старом описаном поступку акредитације (више од 300 захтева). За
нови циклус захтева, који су пристигли од 1. марта 2019, примењују се нова правила и поступци који
ће бити описани у следећем одељку.
Што се тиче односа НАТ-а с државом, с обзиром на то да је НАТ национално тело, Управни
одбор именује Влада, а три од седам чланова се именују на предлог МПНТР. НАТ се финансира из
прихода остварених накнадама за акредитацију и процену квалитета високошколских установа и
програма, пројеката и других прихода, у складу са законом.
Састав НАТ-а
Према ЗВО-у из 2017.год., НАТ се састоји од органа управљања, извршног тела, стручног
тела и стручних служби које обављају административно-техничке послове.
Управно тело НАТ-а је Управни одбор који се састоји од седам чланова које именује Влада,
поштујући начела равноправности полова. Влада именује чланове Одбора на предлог следећих
установа: једног члана Конференције универзитета међу редовним професорима универзитета,
једног члана Конференције академија струковних студија и високих школа међу професорима
примењених студија, два чланова Привредне коморе Србије, као и три члана Министарства.
Чланови Управног одбора се бирају на период од четири године, уз могућност поновног избора.
Студентски представник кога је именовао СКОНУС је придружени члан Одбора
Управни одбор: 1) бира и смењује директора НАТ-а; 2) бира и смењује чланове КАПК-а 2018
стручно тело НАТ-а; 3) усваја годишњи програм рада и финансијски план, по сагласности Владе; 4)
усваја Статут и опште акте; 5) усмерава и надзире рад директора; 6) усваја етички кодекс и Етички
кодекс за лица запослена у НАТ-у, чланове КАПК и рецензенте; 7) утврђује висину накнаде за
акредитацију, уз сагласност Владе; 8) обавља друге послове у складу са законом, статутом и актом
о оснивању НАТ-а. Управни одбор усваја Статут уз претходну сагласност Владе.
Извршно тело НАТ-а је директор. Директор се бира и разрешава у складу са законом, на
основу јавног конкурса, из реда редовних професора универзитета који имају искуства у управљању
и обезбеђивању квалитета високог образовања. Директор се бира на период од пет година, уз
могућност реизбора. Директор: 1) подржава и заступа НАТ; 2) управља радом и пословима НАТ-а; 3)
руководи радом стручних служби НАТ-а; 4) одлучује о правима, обавезама и одговорностима
радника НАТ-а; 5) доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;
6) спроводи одлуке Управног одбора; 7) на предлог КАПК-а, именује рецензенте са листи које
утврђује НСВО; 8) обавља и друге послове у складу са законом, статутом и актом о оснивању НАТ-а.
Стручно тело НАТ-а је Комисија за акредитацију и проверу квалитета (КАПК 2018). Оно води
поступак акредитације високошколских установа и студијских програма, као и поступак спољашње
провере квалитета високошколских установа - ревизију, у складу са законом и прописаном
процедуром и стандардима за акредитацију и за спољашњу проверу квалитета. КАПК има 17
чланова. Чланови КАПК-а се бирају путем отвореног позива Управног одбора НАТ-а, на предлог
Националног савета, поштујући родну равноправност и заступљеност образовно-научних, тј.
образовно-уметничких домена. Њихов избор се врши на сваких пет година. Управни одбор
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разрешава члана КАПК-а: 1) на лични захтев; 2) ако не изврши савесно своје дужности у КАПК 2018
или ако његово непоштовање штети угледу дужности које спроводи; 3) ако постане изабрано или
именовано лице за било коју од горе наведених позиција; 4) због кршења етичког кодекса. КАПК
бира председника и потпредседника из реда својих чланова и оснива пододборе за извршавање
својих задатака.
Према статуту НАТ-а, Секретаријатом НАТ-а (унутрашњом организационом јединицом која
обавља административне послове и послове стручне подршке) управља Секретар, у складу са
Правилником о организацији и систематизацији радних места. Секретар координира и руководи
радом административне и стручне службе, брине се о припреми материјала за седнице органа НАТа, прати њихов рад и израду одлука, координира њихов рад према упутствима директора, извршава
одлуке тела из надлежности административне и стручне службе и поступа по одлукама директора,
брине се о заштити имовине НАТ-а, чува печате НТ-а и обавља друге послове утврђене законом,
овим Статутом и другим општим актима НАТ-а.
За поступке акредитације и ревизије, НАТ запошљава спољне стручњаке из три категорије:
(1) академике које бира НСВО; (2) представнике студената које именују Конференције студената и
(3) представнике тржишта рада које именују Привредна комора и различита струковна удружења.
Академике бира НСВО, на основу јавног позива професора високошколских установа у Републици,
као и професора одговарајуће квалификације из високошколских установа ван територије
републике. Списак изабраних академика се објављује на НСВ и НАТ2 веб сајтовима и садржи
следеће податке: 1) име и презиме рецензента; 2) државу, место и установу у којој је стекао највиши
степен образовања; 3) тренутну наставно-научну квалификацију и годину и установу у којој је
изабран за наставно-научно звање; 4) образовно-научно, тј. Образовно-уметничко поље и домен у
коме је изабран за наставно-научно место.
Лице које је изабрано, именовано или именовано на функцију у државном органу, органу
аутономне покрајине или локалне самоуправе, органу политичке партије или на место извршног
органа високошколске установе, као и особа која је члан НСВО, КАПК 2018 или запослена у НАТ-у не
може се наћи на листи рецензената.

2

Листа рецензената: https://www.nat.rs/en/list-of-reviewers/
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Одлуке о акредитацији доноси Комисија за акредитацију и проверу квалитета.
МИСИЈА НАТ-а И КЉУЧНА ДЕЛАТНОСТ
Мисија и визија
НАТ-ова мисија је да у сарадњи са кључним заинтересованим странама одржи и
унапреди квалитет високог образовања у Србији, у складу са међународним стандардима и
самим тим унапреди конкурентност.
НАТ-ова визија је да постане главна покретачка снага развоја Осигурања квалитета на
западном Балкану и значајан партнер у Европском простору високог образовања - EHEA.
Стратегија
НАТ-ова стратегија за период 2019. – 2022. дефинише њену мисију, визију, задатке и
циљеве. У погледу општих циљева, НАТ настоји да примени и развије систем Осигурања
квалитета и културу у високом образовању у Србији, као и да ојача своју позицију у земљи и на
међународном плану (кроз чланство у ENQA, регистар EQAR, чланство у Мрежи агенције за
обезбеђење квалитета централне и источне Европе (CEENQA), и заузме водећу позицију на
западном Балкану). Општи циљеви се даље деле на уже циљеве (нпр. да се обезбеди да
Стандарди НАТ-а буду у складу са ЕСС, његовим оптималним учинком и коришћењем ресурса,
итд.; да би се обезбедило да високошколска установа и програм испуњавају стандарде НАТ-а, и
др.) заједно са активностима, показатељима учинка и механизмима за процену ризика. За
потребе Стратегије, усвојен је Акциони план. Стратегија се може наћи на НАТ-овом веб сајту3.
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Основне вредности
НАТ-ове основне вредности су независност, интегритет, компетентност, јавност рада и отвореност.
Заинтересоване стране
НАТ-ове заинтересоване стране су образовне установе, конференције високошколских установа,
студентске организације, министри, професионална удружења и организације послодаваца.
Кључне активности:
НАТ-ове кључне активности у домену високог образовања заснивају се на Европским стандардима
и смерницама (ЕСС) и ЗВО-у.
Кључни процеси:
НАТ-ов кључни процес је Спољашња провера квалитета високошколских установа и садржи
следеће форме:
-

Акредитацију високошколских установа;
Акредитацију студијских програма;
Почетну акредитацију високошколских установа и студијских програма;
Спољашња провера квалитета – ревизија.

Основна начела на којима НАТ гради свој систем провере квалитета, на унутрашњем и
спољашњем плану, је Континуирано унапређење квалитета да би се побољшала ефикасност и
задовољство. Основна идеја на којој се ово начело заснива је да се наметне култура организованог
и тимског рада и подстакне одговорно деловање кроз стварање окружења у коме ће све
заинтересоване стране лично дати свој допринос овом систему. Ово је посебно значајно за
новонастајуће институције као што је НАТ. Из тога следи да су вредности и начела главна и водећа
снага у унапређивању основе културе квалитета високог образовања у Србији.
За годину 2018
Акредитација високошколских установа
Акредитација студијских програма;

Почетна акредитација високошколских установа и студијских
програма;

Спољашња провера квалитета – ревизија
3

6 позитивних
37
(35 позитивних
и2
негативне)
3
(1 позитивна
и2
негативне)
0

Стратегија НАТ-а: https://www.nat.rs/en/НАТ-strategy/
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За годину 2019.
Стара процедура
Акредитација високошколских установа

Акредитација студијских програма;

Почетна акредитација ВУ и студијских програма;

Спољашња провера квалитета – ревизија
Нова процедура4 до 8. јула 2019.
Акредитација високошколских установа
Акредитација студијских програма;
Почетна акредитација ВУ и студијских програма;
Спољашња провера квалитета – ревизија

12
(11 позитивних
и1
негативна)
107
(92 позитивна
и 15
негативних)
4
(1 позитивна
и3
негативн
е))
0
0
5
0
0

РЕСУРСИ
Ресурси НАТ-а се могу поделити на материјалне и људске. У погледу материјалних ресурса,
основни извор су накнаде за акредитацију и ревизију које плаћају високошколске установе и други
извори у складу са ЗВО. Висину накнада за акредитацију утврђује Управни одбор уз сагласност
Владе. Просторије је обезбедило Министарство просвете, бесплатно. НАТ користи просторије
претходног КАПК-а које се састоје од три канцеларије и просторије за директора (која такође може
да се користи као сала за конференције) у државној згради, са рачунарском опремом и приступом
Интернету. НАТ има свој систем веб страница, а ИТ систем је тренутно у изради.
До успостављања НАТ-а, финансијски и административни посао КАПК-а обављало је МПНТР.
Финансијски рачун КАПК-а је био придружен Министарству, а његови приходи и расходи су
приложени буџету Министарства. Као самостално правно лице, НАТ има свој рачун и финансијски
извештаји за 2018. годину, као и план за 2019. годину, објављени су на његовој веб страници.5
Што се тиче људских ресурса, НАТ има седам чланова Управног одбора, директора, 17
чланова КАПК-а, девет запослених у Секретаријату (административно и стручно помоћно особље) и
више од 800 спољних експерата који учествују у административним и ревизорским пословима. За
избор и запошљавање свих набројаних, спроведен је пажљив поступак одабира.
4
5

Нови поступци се примењују од 8. марта 2019.
Финансијски извештај НАТ-а: https://www.nat.rs/finansijski-izvestaji/ и https://www.nat.rs/en/financial-reports/

16

Стручном и административном службом НАТ-а руководи генерални секретар, са шефовима
два одељења: Одељење за акредитацију и Одељење за правне и финансијске послове, два
правника и четири службеника за акредитацију.
Тренутно су у изради механизми за евалуацију интерне процене квалитета система НТ који
би требало да пруже бољи увид у употребу ресурса. Имплементација ИСО Стандарда планира се
почети од септембра 2019. године.
На основу прве анализе 2012. години, стари КАПК је добио пуноправно чланство у Европској
асоцијацији за обезбеђење квалитета у високом образовању - ENQA 2013. године и уписао се у
Европски регистар за обезбеђење квалитета у високом образовању - EQAR 2014. године. Анализу у
2017. години је покренуо КАПК, са циљем да потврди своје чланство у ENQA и обнови регистрацију
у ENQA. Измене ЗВО-а у 2017. години увеле су нови ентитет за акредитацију НАТ-а и ставиле на
преиспитивање претходно чланство КАПК-а, које је НАТ добио као правни следбеник КАПК.
Међутим, НАТ није на листи EQAR-а. Уз спољашњу анализу ENQA, НАТ се пријавио на EQAR.

Активности агенције на провери квалитета високог образовања
Као што је већ поменуто у претходном одељку, нови Закон о високом образовању ступио је
на снагу 2017. Овај закон је у основи задржао исти систем високог образовања у погледу нивоа
студија (Прилог 1). Уведене су измене у вези са системом Осигурања квалитета, у духу ЕСС-а (Прилог
2).
Овим законом у сврху обављања послова акредитације, оцене квалитета високошколских
установа и њихових јединица, оцењивања студијских програма и обезбеђења квалитета високог
образовања, успостављено је Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом
образовању у Републици Србији. НАТ је званично основан 9. фебруара 2018.год, одлуком Владе.
Управни одбор НАТ-а формиран је 3. маја 2018. године, а директор и чланови Комисије за
акредитацију и проверу квалитета изабрани су 18. јула 2018. године. Комисија за акредитацију и
проверу квалитета, као стручно тело НАТ-а, званично је основана 30. августа 2018. - КАПК 2018. До
1. марта 2019. КАПК 2018 је сачинио нацрт Правилника о стандардима и процедурама за: (1)
акредитацију високошколских установа, (2) студијске програме, (3) почетну акредитацију
високошколских установа и програма (4) спољашњу проверу квалитета - ревизију и (5)
Самовредновање високошколских установа и студијских програма. Ове нацрте потврдио је
Управни одбор и послао Националном савету за високо образовање, у складу са ЗВО-ом, на
усвајање. Поступци и стандарди објављени су у Службеном гласнику Републике Србије од 28.
фебруара 2019. Нови поступци акредитације и ревизије сада укључују комисију за стручну
рецензију уместо два одвојена рецензената. Исти поступак се користи за све провере квалитета и
обухвата следеће кораке: пододбор КАПК-а утврђује предлог састава комисије стручних
рецензената за акредитацију ВУ / програма / почетну акредитацију / ревизију, која се састоји од
пет чланова (три академика, једног студента и једног представника тржишта рада) КАПК 2018. који
свој коначни предлог подноси директору НАТ-а, а који затим именује комисију стручних
рецензената и њеног председника и координатора из реда административних и стручних служби
НАТ-а. Одлука о именовању комисије стручних рецензената за акредитацију, објављује се на веб
сајту НАТ-а. Комисија издаје прелиминарни извештај; обавља обавезне обиласке на терену и на
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основу све релевантне документације и чињеница сачињава извештај који се шаље високошколској
установи. ВУ има 15 дана да да коментар на чињеничне грешке након чега Комисија прави завршни
извештај који се затим шаље КАПК-у 2018, посредством пододбора, ради коначне одлуке. Уколико
КАПК 2018 утврди неке недоследности у извештају, може затражити од Комисије додатна
објашњења, појашњења и кориговање извештаја. Да би се осигурала доследност поступања, КАПК
2018 је израдио шаблоне за високошколске установе за припрему документације, шаблоне са
смерницама за екстерне стручњаке који врше процену у оквиру сваког поступка, протоколе за
обиласке на терену и документацију за поступак провере квалитета у оквиру НАТ-а, који су
објављени на веб сајту НАТ-а. Идеја о увођењу новог система Комисије од стране НАТ-а имала је за
циљ да се обезбеди боља подршка за израду Интерне провере квалитета (ИПК) и проценила њена
ефикасност, уместо да се само потврђују докази у виду докумената. Ове нове процедуре, које би
требало да побољшају поступак доношења одлука с обзиром да су надлежности Комисије и КАПК
2018 потпуно одвојене и прецизно дефинисане, припремила је радна група коју су чинили
представници КАПК 2018 и НСВО. Радна група је расправљала о свим релевантним детаљима како
би се стекао њен високи квалитет и скратила процедура усвајања НСВО и започела провера
квалитета у складу са новим правилима, поштујући временски оквир који је одредио НАТ.
Од 5. децембра 2018. године захтеви за акредитацију више нису примани, јер је КАПК 2018
припремао процедуралну промену у духу ЕСС-а и ENQA анализе из 2017.год. са препорукама и у
складу са ЗВО-ом. Све захтеве за акредитацију из претходних КАПК и они примљени до 5. децембра
2018. (383 захтева за акредитацију), КАПК 2018 анализира у складу са претходним стандардима и
процедурама које подразумевају два рецензента. Те захтеве треба анализирати у складу са
правилима која су постојала у тренутку подношења захтева. За захтеве примљене од 1. марта 2019.
примењују се нови поступци и стандарди. До сада је КАПК 2018 обрадио 246 старих захтева од којих
је 146 добило акредитацију, 77 акт упозорења/мишљење а 23 захтева је одбијено. У мају 2019.
године формирано је седам Комисија за стручну рецензију за потребе акредитације програма и они
се користе за тестирање система и анализу могућих недостатака и метода за његово побољшање.
До сада је завршено 5, а очекује се да ће додатни број бити завршен у септембру, због летње паузе.
Према ЗВО -у из 2017.године, периодична акредитација високошколских установа и
програма одвија се сваких седам година, а спољашња провера квалитета – ревизија, на сваке
четири. „Акт упозорења’6 више не постоји као документ који би могао да се изда у поступку
акредитације. Међутим, КАПК 2018 може да прикупи неопходне информације од ВУ, на основу
датих „мишљења“7 која се заснивају на Закону о управном поступку.
Истовремено са припремом прописа о стандардима и процедура за процену квалитета, од
септембра 2018. до фебруара 2019. КАПК 2018 је спровео квалитативну анализу високошколских
установа и студијских програма, за поднете захтеве, како би се установили недостаци који ће се
затим узети у обзир приликом израде нових правила и прописа. Основни циљ ових анализа је да се
6

Акт упозорења је одлука КАПК-а 2018 која указује на недостатке у погледу поштовања Стандарда, у ком
случају КАПК 2018 институцији даје одговарајући рок за отклањање тих недостатака, а након истека рока,
доноси коначну одлуку на основу пријаве. Ово упозорење пружа могућност високошколској установи да
побољша квалитет. Рокови за одговор на акт упозорења су максимално месец дана.
7
ЗВО 2017 не издаје „акт упозорења“ као опцију и КАПК 2018, у циљу пружања могућности високошколским
установама да исправе мање недостатке и прикупе све потребне информације и релевантне чињенице у
складу са Законом о управном поступку, даје мишљење високошколској установи, по потреби
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појасне критеријуми за поступак акредитације и тако сагледале реалне могућности високошколских
установа као и да би се постигло унапређење квалитета у систему високог образовања у Србији.
Због измене поступка и Стандарда, КАПК 2018 је одржао 4 обуке за рецензенте (1 пилот
обуку и три у Нишу, Новом Саду и Београду) на којима је учествовало 448 академика, студената и
представника тржишта рада. Одржан је састанак КАПК 2018 са школама струковних студија на коме
се разговарало о изменама Стандарда и поступака и дати су одговори представницима
високошколских установа. Рецензенти и представници школа струковних студија упознали су се са
резултатима квалитативне анализе и недостацима који су решени у новим правилима и прописима.
Током ових догађаја, присутни су такође замољени да дају мишљење о различитим питањима, а
резултати ове анализе представљени су у овом извештају у наредним одељцима.
Такође, председник КАПК 2018 је имао састанке са Сенатом Универзитета у Београду и
Ректорским саветом Конференције универзитета Србије – КОНУС-а, током којих су објашњене
недавне промене система оцењивања квалитета. Неколико чланова КАПК 2018 учествовало је на
међународном скупу „Трендови развоја: Квалитет високог образовања“ 2019. године. Министар
МПНТР, председник Управног одбора, директор и председник КАПК 2018 представили су у
интервјуима за медије нове идеје и основне циљеве нових поступака акредитације да би се ова
питања појаснила широј јавности. Планиран је састанак НАТ-а и Привредне коморе Србије који ће
бити одржан у јуну 2019. године.
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Поступци и примењене методологије
КАПК примењује 4 врсте метода за спољашњу проверу квалитета:
1.
2.
3.
4.

Акредитацију високошколских установа;
Акредитацију студијских програма;
Спољашњу проверу квалитета високошколских установа – ревизију;
Почетну акредитацију високошколских установа и студијских програма.

Поступци и стандарди за акредитацију и ревизију, које је НСВО усвојила у фебруару 2019.
године, засновани су на ЕСС-у и ЗВО из 2017.године. КАПК 2018 је направио нацрт верзије чији су
почетни основ били Стандарди припремљени у претходном КАПК-у, усвојени 2017.године.
Активности КАПК 2018 у погледу провере квалитета се заснивају на Деминговом циклусу који
обухвата: планирање, извршавање, проверу и деловање. Поступци процене су следећи:
Акредитација високошколских установа и студијских програма
Акредитација високошколских установа се врши периодично, према ЗВО-у, на сваких седам
година и у том процесу КАПК 2018 одлучује да ли су испуњени критеријуми за остварење прага за
акредитацију неке установе или студијског програма. Исти поступак се примењује када
акредитована високошколска установа захтева акредитацију за нови студијски програм. У складу са
ЗВО-ом, током овог поступка КАПК 2018 и НАТ могу донети одлуке представљене у табели. КАПК 2018
доноси одлуке о акредитацији док Директор НАТ-а, као правни заступник у складу са правилима о
управном поступку, потврђује потврдом или одлуком о одбацивању да је одређену одлуку донео
КАПК 2018.
Одлука
У поступку о
акредитацији
У случају одбијања

КАПК 2018
Одлука о акредитацији

Одлука о одбијању

НАТ
Уверење о
акредитацији8
Одлука о одбијању9

напомена
За добијање дозволе
за рад неопходно је
Уверење
ВУ може да уложи
жалбу НСВО

КАПК 2018 такође користи „акт упозорења“ и „мишљење“ као посредне одлуке како би
омогућили високошколске установе да исправе документацију према стандардима, када је то могуће
учинити у року од 30 дана.
Почетна акредитација
Захтев за почетну акредитацију се подноси Министарству а затим се документација предаје
НАТ-у на процену испуњености Стандарда за почетну акредитацију. НАТ проверава одлуку о
8

У случају акредитације КАПК 2018 сачињава Одлуку, а директор као законски представник потврђује да је
донета одлука издавањем Уверења.
9
У случају одбијања, КАПК 2018 доноси одлуку а директор потврђује да је одлука донета са решењем о одбијању,
које у управном поступку даје право високошколској установи на жалбу
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комплетности достављене документације, а КАПК 2018 врши квалитативну процену посредством
Комисије стручних рецензената и мишљење доставља Министарству. Ако је одлука коју донесе КАПК
2018 позитивна, НАТ шаље извештај Министарству на основу кога оно додељује дозволу за рад
установи, која важи годину дана. Након године дана, високошколска установа мора да НАТ-у достави
документацију за акредитацију установе и студијских програма. На захтеве за акредитацију који су
примљени пре усвајања нових прописа (у марту 2019.год.), примењује се стари систем (са два
рецензента).
Спољашња провера квалитета високошколских установа – ревизија
Спољашња провера квалитета - ревизија је такође повремени посао који НАТ обавља
четврте године циклуса акредитације (који траје 7 година), али може се изводити и на захтев МППНР
и НСВО. Циљ у овом процесу евалуације је унапређење система квалитета високошколских
установа. Он подразумева низ ревизорских активности које се обављају на основу извештаја о
самовредновању високошколске установе, након чега се издаје ревизорски извештај који сачињава
Комисија стручних рецензената по истој процедури за остале врсте акредитација, на основу којих
КАПК 2018 доноси коначну одлуку. Спољашња контрола се редовно спроводи на основу извештаја
о самовредновању високог образовања. Спољашња контрола на захтев се претежно бави питањима
која су у извештају установљена и за које је наведено да не испуњавају стандарде. Ако
високошколска установа не испуњава тражене стандарде, КАПК 2018 утврђује мере за отклањање
уочених недостатака и прати активности установе током 6 месеци. Након истека тог рока, у року од
30 дана КАПК 2018 припрема завршни извештај о спољашњој контроли и оцени квалитета
високошколске установе, који се објављује на веб сајту НАТ-а. Уколико је завршни извештај
негативан, НАТ доноси одлуку о повлачењу акредитације за студијски програм, тј. акредитације те
високошколске установе. Високошколска установа може да поднесе жалбу на одлуку НСВО-у.
Сложени поступак спољашње процене, који води КАПК 2018, са мерама интерне Провере квалитета,
да би се омогућио успешан исход, приказан је у табели у наставку.
Спољашња
процена коју
врши КАПК

АКРЕДИТАЦИЈА
Високошколских
установа
(7 година)

Објављена
документа о
критеријумима
и поступку
процене
- Правила
и
прописи
Стандарда
за
акредитацију за
високошколске
установе
и
њихове студијске
програме
- Стандарди за
акредитацију
високошколских
установа

Поступак
процене

- ВУ доставља
документацију за
акредитацију ВУ
- Процена
рецензентске
комисије
која
врши обиласке
на
терену
и
припрема нацрт
извештаја
- КАПК доноси и
објављује одлуку

Интерне мере
Ресурси
КАПК за
Обезбеђење
квалитета којим
се омогућава
поступак процене
- Расположиви
- Мере за
пул обучених
спречавање
рецензената
сукоба интереса
- Чланови КАПК - Стручност
2018
чланова КАПК
- администр.
2018 и
радници НАТ-а
запослених НАТ-а
- Канцеларијски
-Независно
простор и
одлучивање
инфраструктура
-Рецензенти
обуке
-Извештавање ВУ
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и процену
квалитета
високошколских
установа
-Стандарди
за
самовредновање
високошколских
установа
- Смернице за
припрему
документације за
акредитацију
високошколских
установа
АКРЕДИТАЦИЈА
СТУДИЈСКИХ
ПРОГРАМА
(7 година)

- Правила и
прописи
Стандарда за
акредитацију за
високошколске
установе и
њихови студијски
програми
- Стандарди
за
акредитацију
студијских
програма 1. и 2.
нивоа
- Стандарди за
акредитацију
докторских
студија
уметничке струке
- Смернице за
припрему
документације за
акредитацију
студијских
програма

- Накнадне
активности након
2 године
-Поступак жалбе
у случају
негативне одлуке
- Уверење о
акредитацији
- Дозвола

- ВУ доставља
- Расположиви пул
документацију за обучених
акредитацију ВУ рецензената
- Процена
- Чланови КАПК
рецензентске
2018
комисије која
- администр.
врши обиласке на радници НАТ-а
терену и
- Канцеларијски
припрема нацрт
простор и
извештаја
инфраструктура
- КАПК доноси и
објављује одлуку
Накнадне
активности након
2 године
-Поступак жалбе у
случају негативне
одлуке
- Уверење
о
акредитацији
- Дозвола

-Мере за
унапређење на
основу: анкета
(спољашњих и
унутрашњих),
анализа целог
система, SWOT
анализа

- Мере за
спречавање
сукоба интереса
- Стручност
чланова КАПК
2018 и
запослених НАТ-а
-Независно
одлучивање
-Рецензенти
обуке
-Извештавање ВУ
-Мере за
унапређење на
основу: анкета
(спољашњих и
унутрашњих),
анализа целог
система, SWOT
анализа
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СПОЉАШЊА
ПРОВЕРА
КВАЛИТЕТА
Високошколских
установа
(ревизија)
(редовно, у 4. години
циклуса
акредитације и на
захтев НСВО и
МПНТР)

Правила и
прописи
Стандарда за
спољашњу
проверу
квалитета
високошколских
установа
- Стандарди за
спољашњу
проверу
квалитета
високошколских
установа
- Правила
и
прописи
за
самовредновање
и
процену
квалитета
високошколских
установа
-

- ВУ доставља
извештај о
самовредновању
и пратећу
документацију
- Процена
рецензентске
комисије
која
врши обиласке
на
терену
и
припрема нацрт
извештаја

- Расположиви
пул обучених
рецензената
- Чланови КАПК
2018
- администр.
радници НАТ-а
- Канцеларијски
простор и
инфраструктура

- Мере за
спречавање
сукоба интереса
- Стручност
чланова КАПК
2018 и
запослених НАТ-а
-Независно
одлучивање
-Рецензенти
обуке
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ПОЧЕТНА
АКРЕДИТАЦИЈА

-Стандарди
за
самовредновање
високошколских
установа
- Смернице за
припрему
документације за
спољашњу
контролу
квалитета
високошколских
установа
- Смернице за
припрему
извештаја
о
самовредновању
Правила и
прописи за
почетну
акредитацију
Стандарди за
високошколске
установе и
њихове студијске
програме
- Стандарди за
почетну
акредитацију
високошколских
установа
- Стандарди
за акредитацију
студијских
програма
- Смернице за
припрему
документације за
почетну
Акредитацију
високошколских
установа
-Смернице за
припрему
документације за
акредитацију
студијских
програма

- КАПК доноси
одлуку
по
извештају
- КАПК објављује
извештај
Накнадни
поступци
у
случају
одређених
недостатака

- ВУ
подноси
захтев
Министарству
- КАПК 2018 даје
мишљење
Министарству о
испуњености
стандарда
у
поступку од 2
корака на основу
извештаја
Комисије
за
рецензију
- Министарство
додељује
дозволу за рад
- Након
једне
године,
ВУ
подноси захтев
за акредитацију

-Извештавање ВУ
-Мере за
унапређење на
основу: анкета
(спољашњих и
унутрашњих),
анализа целог
система, SWOT
анализа

- Расположиви
пул обучених
рецензената
- Чланови КАПК
2018
- администр.
радници НАТ-а
- Канцеларијски
простор и
инфраструктура

- Мере за
спречавање
сукоба интереса
- Стручност
чланова КАПК
2018 и
запослених НАТа
-Независно
одлучивање
-Рецензенти
обуке
-Извештавање ВУ
-Мере за
унапређење на
основу: анкета
(спољашњих и
унутрашњих),
анализа целог
система, SWOT
анализа
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Интерна провера квалитета коју врши агенција
Израда и примена интерних механизама за обезбеђење квалитета је потребна да се
омогући способност агенције да се прилагоди новим захтевима и трендовима и да трајно побољша
своје поступке и да истовремено примењује чврст и веродостојан методолошки оквир и модел
управљања.
До сада је НАТ примењивао две врсте интерних механизама Осигурања квалитета:
спољашњи, као што је повратна анализа упитника датим заинтересованим странама и унутрашњи,
као што је SWOT анализа, уз примену мера за спречавање сукоба интереса, припрему извештаја о
самовредновању, итд.
Анализе направљене до сада у вези са перформансама КАПК 2018 и НАТ приказане су у
поглављима о SWOT анализи и Информацијама и мишљењима заинтересованих страна.
Међународне активности агенције
Претходни КАПК је добио пуноправно чланство у ENQA у априлу 2013. године, а у децембру
2014. се уписао у EQAR. Такође је био активан у другим областима, у вези са успостављањем
међународне сарадње. 2017. године, због усвајања новог Закона о високом образовању, као и
најављених измена у систему Осигурања квалитета у Србији, статус чланства КПК је доведен у
питање. Као правни следбеник КАПК-а, НАТ је задржао статус уз разматрање у Европској асоцијацији
за обезбеђење квалитета у високом образовању - ENQA. Међутим, НАТ није више на листи
Европског регистра за обезбеђење квалитета у високом образовању -EQAR. Уз пријаву за
спољашњу процену ENQA, НАТ је поднео пријаву и за EQAR.
Имајући у виду да је НАТ у потпуности свестан да је сарадња и размена добре праксе кључни
елемент за побољшање квалитета, он интернализацију сврстава у један од својих главних циљева.
Сарадња је важна на регионалном и међународном нивоу. Тренутно НАТ не признаје акредитације
других агенција наведених у EQAR-у, али је иницирао разговоре са МПНТР о овом питању.
Подстицање сарадње са другим агенцијама за Обезбеђење квалитета, донело је НАТ-у
учешће у пројекту EARASMUS + КА3 -Подршка реформи политике: "Развој европског приступа за
свеобухватно обезбеђење квалитета (европских) универзитетских мрежа" – EUniQ, од 15. маја
2019. – 14. маја 202110. Овај Пројекат подржава агенције за Обезбеђење квалитета у решавању
методолошких изазова и намерава да пружи усмерење за ове агенције да заједнички сачине
методологије за Обезбеђење квалитета. Партнерство обухвата осам агенција за Обезбеђење
квалитета, шест министарстава и Европску асоцијацију заинтересованих страна, EUA, ESU, и ENQA.
У целини, они представљају главне носиоце Осигурања квалитета у Европском простору високог
образовања. Овај пројекат ће објединити своје активности у рад и динамику послова Заједничке
групе за подршку за Обезбеђење квалитета Групе за праћење болоњског процеса - BFUG.
Регионална сарадња би могла да донесе вишеструку корист за НАТ због сличности земаља
западног Балкана и, у неким случајевима, може довести врло тесне сарадње због непостојања
језичке баријере. То је један од разлога зашто се НАТ одлучио да у овој првој фази ангажује
стручњаке из региона за своје процесе акредитације у циљу будућег ширења на међународни ниво.
Након постављеног циља, НАТ ће у наредним месецима поднети захтев за чланство у Мрежи
агенција за осигурање квалитета у високом образовању централне и источне Европе
- CEENQA која пружа платформу за регионалну сарадњу међу агенцијама за Обезбеђење квалитета.
10
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Поштовање европских смерница и стандарда (Део3)
3.1. АКТИВНОСТИ, ПОЛИТИКА И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
Стандард:
Агенције би требало да редовно обављају спољашње послове обезбеђења квалитета како су
дефинисани у делу 2 ЕСС. Оне би требало да имају јасне и експлицитне циљеве као део њихове
јавно доступне изјаве о мисији. То би требало да се одражава на свакодневни рад агенције.
Агенције треба да обезбеде укључење заинтересованих страна у њихово управљање и рад.
НАТ-ово поштовање прописа:
Као што је раније речено, мисија НАТ-а је да у сарадњи с кључним актерима, одржи и
побољша квалитет високог образовања у Србији у складу са међународним стандардима и на тај
начин повећа конкурентност. Његова визија је да постане главна покретачка снага за развој
Обезбеђења квалитета на Западном Балкану. Основне вредности НАТ-а су независност, интегритет,
компетентност, јавност рада и отвореност.
НАТ-ова стратегија за 2019. - 2022. дефинише његову мисију, визију, задатке и циљеве. У
својим општим циљевима, НАТ настоји да примени и развије систем Обезбеђења квалитета и
културу високог образовања у Србији и ојача свој положај у земљи и на међународном нивоу
(чланство у ENQA, регистрацију у EQAR, чланство у CEENQA, водећу позицију на западном Балкану).
Они се даље своде на посебне циљеве (нпр. Да се обезбеде НAТ Стандарди у складу са ЕСС-ом,
његов оптималан рад и коришћење ресурса, итд. .; да се обезбеди да свака високошколска
установа и програм задовољи НАТ Стандарде итд.), заједно са активностима, индикаторима учинка
и механизмима за процену ризика. Усвојен је акциони план за стратегију. Стратегија је доступна на
веб локацији НАТ.
Стратешки план такође наводи критеријуме за оцењивање и показатеље за мерење
остварења ових циљева. Да би планирао неопходне акције за постизање циљева из Стратешког
плана, НАТ припрема план рада за сваку календарску годину. Спровођење планираних дешавања
процењује се на стручним семинарима НАТ-а кад је то неопходно, али најмање једном годишње.
НАТ једном годишње извештава Владу о напретку у постизању циљева Стратешког плана.
Надлежност НАТ /КАПК-а за 2018. годину дефинисана је у ЗВО-у према којој су њене основне
активности: спровођење почетних и периодичних анализа високошколских установа и програма и
ревизија на основу процедура и стандарда. Поред тога, у оквиру свог статутарног задатка да
подржи високошколске установе у обезбеђивању и побољшању квалитета, КАПК 2018 пружа обуку
о стандардима унутрашње провере квалитета, како би се Високошколским установама помогло да
спроведу самовредновање који представљају основ за његове ревизије. Анализа почетних
акредитација обавља се када се захтев поднесе, а периодични прегледи акредитација сваких седам
година (осим ако их раније не захтева нека од ВУ или МППНР), као и ревизије сваке четири године
(осим ако су их ВУ, МПНТР или НСВО затражили раније).
Као што је претходно споменуто, НАТ има Управни одбор, Директора и КАПК 2018 као
стручно тело. КАПК 2018 користи спољне стручњаке: академике, студенте и представнике тржишта
рада за процену квалитета. Два представника тржишта рада и један представник студената су
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чланови Управног одбора и самим тим укључени у управљање. Са релевантним актерима у
одбору имплементација стратегије треба да буде добро структуирана.
ЗАКЉУЧАК:
НАТ је јасно дефинисао своју мисију и циљеве у свом Стратешком плану за 2019. до 2022.
који је јавно доступан на његовом веб сајту. За планирање неопходних мера за постизање ових
циљева, НАТ припрема план рада за сваку календарску годину и мери његово остварење. Спољне
заинтересоване стране редовно су укључене у основне и развојне активности НАТ-а.
ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА (објављено на веб сајту НАТ-а):
-

Стратегија НАТ-а11
3.2. ЗВАНИЧНИ СТАТУС

Стандард:
Агенције треба да имају успостављени правни основ и да их надлежни државни органи
формално признају као агенције за обезбеђење квалитета.
НАТ-ово поштовање прописа:
НАТ је основан на основу ЗВО за 2017. годину (члан 14.) као независно национално правно
тело у сврху обављања задатака акредитације, процене квалитета високошколских установа и
њихових јединица, оцењивања студијских програма и обезбеђења квалитета у виском образовању
у Србији. ЗВО пружа општи оквир за структуру, активности НАТ-а, укључујући процедуру именовања
његових чланова, надлежност ЕКА-е која укључује прегледе и ревизије акредитација, основне
оперативне аранжмане и однос са МППНР и НСВО. Статут НАТ-а ближе уређује његову структуру и
организацију.
Као што је детаљније описано у првом делу овог извештаја, НАТ има Управни одбор,
директора, Комисију за акредитацију и проверу квалитета (КАПК 2018) и Секретаријат.
У складу са ЗВО-ом, мишљења и одлуке донете у погледу акредитације и ревизије
обавезујуће су за МПНТР и пружају основ Министарству да издаје, мења и одузима дозволе за рад
високошколских установа.
ЗАКЉУЧАК:
НАТ има добар правни основ и формално је признат је од стране владе Републике Србије
као агенција за обезбеђење квалитета.
ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА (објављено на веб сајту НАТ-а)12:

11
12

Стратегија НАТ-а: https://www.nat.rs/en/НАТ-strategy/
Правни оквир НАТ-а: https://www.nat.rs/en/legal-provisions/
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-

ЗВО;
Одлука Владе Републике Србије;
Статут НАТ-а.
3.3. НЕЗАВИСНОСТ

Стандард:
Агенције треба да буду независне и да делују аутономно. Оне треба да имају пуну
одговорност за свој рад и исходе свој рада, без утицаја трећих страна.
НАТ-ово поштовање прописа:
У складу са 2017. год. ЗВО, НАТ је независно правно лице за акредитацију и процену
квалитета високог образовања у Србији. Састоји се од органа управљања, извршног тела, стручног
тела и стручних служби које обављају административно-техничке послове. Детаљнији услови у вези
са начином рада, начином и поступком избора и разрешења органа НАТ-а дефинисани су актом о
оснивању и статутом НАТ-а.
Независност организације:
Управно тело НАТ-а је Управни одбор. Управни одбор има седам чланова које именује
Влада, поштујући принцип равноправности полова. Једног члана Управног одбора именује КОНУС
из реда редовних професора универзитета, једног члана именује Конференција академија
струковних студија Србије из реда професора струковних студија, два члана предлаже Привредна
комора Србије и три члана се именују на предлог Министарства. Чланови Управног одбора бирају
се на период од четири године, уз могућност додатних реизбора. Лице које је изабрано, именовано
или постављено на функцију у државном органу, органу аутономне покрајине или локалне
самоуправе, органу политичке партије или на место извршног органа високошколске установе, као
и особа која је члан Националног савета, комисије за акредитацију или особа запослена у НАТ-у не
може бити члан Управног одбора. Управни одбор: 1) бира и разрешава директора НАТ-а; 2) бира и
разрешава чланове КАПК; 3) доноси годишњи програм рада и финансијски план, уз сагласност
владе; 4) доноси статут и опште акте; 5) усмерава и надгледа рад директора; 6) доноси етички
кодекс и Етички кодекс лица запослених у НАТ-у, чланова КАПК-а и рецензената; 7) утврђује висину
накнаде за акредитацију, уз сагласност Владе; 8) обавља и друге послове у складу са законом,
статутом и актом о оснивању НАТ-а. Управни одбор доноси Статут уз претходну сагласност Владе.
Извршно тело НАТ-а је директор. Директор се бира и разрешава у складу са законом, на
основу јавног конкурса, из реда редовних професора универзитета који имају искуства у управљању
и обезбеђивању квалитета високог образовања. Директор се бира на период од пет година, уз
могућност реизбора. Директор: 1) подржава и заступа НАТ; 2) управља радом и активностима НАТа; 3) руководи радом стручних служби НАТ-а; 4) одлучује о правима, обавезама и одговорностима
радника НАТ-а; 5) доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;
6) спроводи одлуке Управног одбора; 7) на предлог КАПК именује рецензенте са листи које је
дефинисала НСВО; 8) обавља и друге послове у складу са законом, статутом и актом о оснивању
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НАТ-а.
НАТ се финансира из прихода остварених накнадама за акредитацију и проверу квалитета
високошколских установа и њихових јединица, оцењивање студијског програма и обезбеђење
квалитета високог образовања, као и других примања, у складу са законом. Има засебан банковни
рачун. Према ЗВО-у, Управни одбор усваја годишњи програм рада и финансијски план, уз сагласност
владе и утврђује висину накнаде за акредитацију, такође уз сагласност Владе;
Независност у раду:
Према Статуту НАТ-а, Секретаријатом НАТ-а (унутрашњом организационом јединицом која
обавља административне и професионалне помоћне активности) управља Секретар, у складу са
Правилником о организацији систематизацији радних места. Секретар координира и руководи
радом административне и стручне службе, брине се о припреми материјала за седнице органа НАТа, прати њихов рад и састављање одлука, координира њихов рад у складу са упутствима директора,
доноси одлуке органа из надлежности административне и стручне службе и поступа по одлукама
директора, брине се о заштити имовине НАТ-а, чува печате НАТ-а и обавља друге послове утврђене
законом , овај Статут и други општи акти НАТ-а.
Независност формалних исхода:
Стручно тело НАТ-а је Комисија за акредитацију и проверу квалитета - КАПК (2018). Оно води
поступак акредитације високошколских установа и студијских програма, као и поступак спољашње
процене квалитета високошколских установа - ревизије, у складу са законом и прописаном
процедуром и стандардима за акредитацију и за спољашњу процену квалитета. КАПК има 17
чланова. Чланове КАПК бира Управни одбор НАТ-а, на предлог Националног савета, поштујући
родну равноправност и заступљеност образовно-научних, тј. образовно-уметничких домена. Они се
бирају на сваких пет година. Лице које је изабрано, именовано или постављено на функцију у
државном органу, органу аутономне покрајине или локалне самоуправе, органу политичке партије
или на место извршног органа високошколске установе, као и лице које је члан Националног савета
или лице запослено у НАТ-у не може бити члан КАПК. Лице изабрано за члана КАПК-а, током
мандата не може обављати задатке рецензената. Управни одбор ће разрешити члана КАПК-а: (1) на
лични захтев; (2) ако не извршава савесно своје дужности у КАПК-у или ако његово недолично
понашање штети угледу у вршењу дужности; (3) ако постане изабрано или именовано лице на било
коју од горе наведених позиција; (4) због кршења етичког кодекса. КАПК бира председника и
потпредседника из реда својих чланова и формира пододбор који ће обављати своје задатке.
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КАПК 2018 усваја свој Пословник о раду који утврђује организацију и поступак за доношење
одлука. Он сачињава свој распоред активности ЕQА-е и од њега се такође може затражити да врши
периодични преглед акредитација од стране МПНТР и ревизију од МПНТР и НСВО и сопствених
одлука. НСВО одобрава стандарде и процедуре за ЕQА процесе; недавно су КАПК и НСВО
ревидирали Стандарде као део заједничке радне групе. Академске стручњаке који учествују у
процесима ЕQА бира НСВО за пул расположивих стручњака и именује их за појединачне прегледе и
ревизије од стране КАПК. Представници студената и послодаваца који су укључени у процесе ЕQА
бирају се за пул расположивих стручњака од стране СКОНУС-а и СКАСС-а, као и Привредне коморе
Србије и различитих струковних удружења, а КАПК 2018 их ангажује за појединачне прегледе и
ревизије.
КАПК 2018 доноси формалне одлуке у својим поступцима ЕQА у складу са својим
Правилником о раду (ЗВО). Одлуке се доносе гласањем просте већине, при чему је најмање две
трећине од 17 чланова потребно да присуствује састанку (Пословник). Према ЗВО-у, НСВО делује
као апелационо тело за процесе акредитације; може да потврди одлуку КАПК-а или да случај врати
натраг у КАПК да поново размотри своју одлуку. НСВО може донети сопствену одлуку само ако КАПК
2018. поново одбије акредитацију након што му је жалба враћена.
КАПК 2018 ради независно од владе, Високошколских установа, индустрије и других
организација. Чланови, особље, академски експерти, студенти и представници тржишта рада који
су укључени у процесе ЕQА дужни су да се придржавају правила о раду КАПК-а за 2018. етичког
кодекса и правила о рецензијама. Етички кодекс и Уредба о стручној спреми дефинишу сукоб
интереса, вредности и правила понашања као што су независност, интегритет, објективност,
непристрасност и индивидуална одговорност и прецизирају случајеве који се сматрају кршењем
Кодекса и подлежу санкцијама. Пре него што прихвате било који преглед, рецензенти су дужни да
потпишу изјаву о непостојању сукоба интереса.
ЗАКЉУЧАК:
НАТ је ново независно тело основано према препорукама ЗВО, ENQA 2017 и ЕСС. Оно има
организациону и оперативну независност, као и независност формалних исхода спољашње процене
високог образовања. Међутим, ЗВО је задржао два претходна решења: (1) прописе о процени
квалитета усваја НСВО и (2) НСВО је жалбено тело за одлуке НАТ-а
ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА (објављено на веб сајту НАТ-а)13:
-

13

ЗВО;
Статут НАТ-а;
КАПК 2018 Правила процедуре.

Веб сајт НАТ-а: https://www.nat.rs/en/legal-provisions/
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3.4. ТЕМАТСКЕ АНАЛИЗЕ
Стандард:
Агенције треба да редовно објављују извештаје који описују и анализирају општа открића њихових
спољних активности обезбеђења квалитета.
НАТ-ово поштовање прописа:
Претходни КАПК је направио неколико тематских анализа од 2012. године. Они укључују:
целокупне анализе јединица високошколских установа у Србији, високих стручних студија у Србији
и високошколских установа у области медицине; Акредитација факултетских јединица;
Акредитација високог образовања у области пољопривреде; Учење на даљину у Србији;
квалификовање високог образовања у Србији након првог круга акредитације; Утицај процеса
процене на високошколске установе у Србији; и КАПК искуство након два циклуса акредитација
студијског програма. Будући да је НАТ новоосновано тело, своје резултате ће дати у будућим
тематским анализама, посебно након спровођења првог циклуса акредитација и ревизија по новој
процедури која укључује рецензентске комисије. Тренутно не постоје интерни прописи о
спровођењу тематске анализе.
ЗАКЉУЧАК:
НАТ планира да у будућности врши различите тематске анализе, користи њихове резултате
за дискусију са свим релевантним заинтересованим странама и побољша систем процене
квалитета.
3.5. РЕСУРСИ
Стандард:
Агенције треба да имају одговарајуће и довољне ресурсе, и кадровске и финансијске, за
обављање свог посла.
НАТ-ово поштовање прописа:
Ресурси НТ описани су горе у одвојеном поглављу овог извештаја. Финансирају се из
накнада за акредитацију и ревизију које плаћају високошколске установе и други извори према ЗВОу. Висину накнада за акредитацију утврђује Управни одбор уз сагласност Владе. Буџет НАТ-а
утврђује се годишње на основу његових финансијских планова које је одобрио Одбор и Влада, а
средства се исплаћују у складу са финансијским прописима за јавни сектор. Простор обезбеђује
МПНТР бесплатно. НАТ сада има свој Секретаријат (административно и професионално помоћно
особље). Главне ставке у буџету КАПК-а су плате чланова Одбора, директора, чланова КАПК-а,
административног и професионалног помоћног особља и накнаде за рецензенте (академике,
студенте и послодавце) који су укључени у процесе EQA; трошкови набавке опреме; екстерне
услуге; мисије; и чланарине за међународне организације. Планирано је да буџет обезбеди ниво
финансирања који је потребан КАПК-у 2018 за његове активности.
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КАПК 2018 има 17 чланова који тренутно међу собом деле задатке који се односе на вођење
процеса ЕКА и с тим у вези одлучивање. НАТ има скуп од око 800 спољашњих експерата чији је
задатак да се укључи у процесе администрације и ревизије и пружи основу за доношење одлука
КАПК-а. Секретаријат НАТ-а има 8 сталних запослених, укључујући секретара, пет службеника који
подржавају процесе EQA и финансијског руководиоца. Опис послова запослених у НТ-у регулисан је
посебним прописима. Већина административног особља ради од 2012. године. Тренутно је у изради
шема стимулација, као и могућности за напредовање у каријери.
Просторије НАТ-а се састоје од три канцеларије и просторије за директора (претходне
конференцијске сале) у државној згради, са ИТ опремом и приступом Интернету. НАТ има свој
систем веб страница, а рачунарски систем је у изради.

ЗАКЉУЧАК:
НАТ-ови ресурси су побољшани у поређењу са претходним периодом КАПК-а. Међутим, с
обзиром да је НАТ ново независно тело, структура је још увек у изради и очекује се да ће расти у
наредном периоду. Тренутно су расположиви људски и материјални ресурси довољни, али с даљим
развојем институције и ширењем процеса спољашње процене, ресурси би требало да се повећају
како би се подржала институција у настајању.
ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА (објављено на веб сајту НАТ-а)14:
-

ЗВО;
Статут НАТ-а;
Правилник о опису послова у НАТ;
Пословник КАПК-а 2018.
3.6. ИНТЕРНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА И ПРОФЕСИОНАЛИ ЕТИЧКИ КОДЕКС

Стандард:
Агенције треба да успоставе процесе за унутрашњу проверу квалитета који се односе на
дефинисање, обезбеђивање и унапређење квалитета и интегритета њихових активности.
НАТ-ово поштовање прописа:
Интерна провера квалитета НАТ-а је објашњена раније у засебном поглављу. Различити
аспекти у погледу интерне провере квалитета и професионалног кодекса понашања појашњени су
кроз Етички кодекс и Стратегију НАТ-а, који су објављени на његовој веб страници. Имајући у виду
да је систем Интерна провера квалитета НАТ-а нов, он је увек у формирању. Једна од акција НАТ-а
која се планира у блиској будућности је примена ISO Стандарда: 9000, 20000 и 27000 у циљу
побољшања квалитета својих активности и дефинише принципе који су у основи његовог рада
засновани на принципу Деминговог циклуса (енг. PDCA).

14

Веб сајт НАТ-а: https://www.nat.rs/en/legal-provisions/
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Етички кодекс дефинише правила понашања и разматра случајеве и санкције у случају
кршења кодекса, поред чега предвиђа оснивање ад-хок етичке комисије која ће се бавити
решавањем случајева кршења ових прописа.
До сада је претходни КАПК прикупљао спољне повратне информације кроз анкете међу
високошколским установама (2011, 2015 и 2017), студентима (2011 и 2015) и академским
експертима (2017), а планира се да НАТ и КАПК 2018 наставе са овом праксом. Тренутно су
прикупљене повратне информације школа за пријављене ученике и рецензенте и њихова анализа
је део овог извештаја. Упитници су направљени у сврху прикупљања мишљења заинтересованих
страна у вези са променама прописа и ефикасности КАПК 2018. Већина заинтересованих страна се
слаже да ће промене система донети побољшање квалитета.
У међувремену, спровођењем пилотског пројекта по новим правилима, од чланова
стручних комисија се тражи да дају своје мишљење и коментаре у вези са новим поступцима односа
на релацији: Комисија - НАТ - Високошколске установе. Допринос представника тржишта рада је
посебно важан јер је њихова улога у процени квалитета релативно нова.
ЗАКЉУЧАК:
НАТ је потпуно свестан да су ефикасност и делотворност кључни аспекти његовог рада
и зато сматра да је најважније да се придржава начела континуираног унапређења квалитета.
ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА (објављено на веб сајту НАТ-а)15:
-

Повратне информације за струковне студије и рецензенте;
Етички кодекс;
Извештај КАПК-а 2018 за Управни одбор и директора.
3.7. ЦИКЛИЧНА СПОЉАШЊА ПРОВЕРА АГЕНЦИЈА

Стандард:
Агенције би требало да прођу спољашњу ревизију најмање једном у пет година, како би
доказале да поступају у складу са ЕСС-ом.
НАТ-ово поштовање прописа:
ЗВО не захтева изричито да се НАТ подвргава (цикличној) спољашњој ревизији, али треба
да обезбеди да његови стандарди и процедуре буду у складу са поступцима ЕHЕА. Ово је трећи
спољашњи преглед који је координирао ENQA: два претходног КАПК и један НАТ-а. Као резултат
прве ревизије у 2012. години, КАПК је добио пуноправно чланство у ENQA 2013. године, а у EQAR је
ушао 2014. године. Преглед је покренуо КАПК са циљем да потврди чланство у ENQA и обнови
регистрацију у EQAR. Због измене ЗОВ-а, претходно чланство КАПК је било предмет разматрања а
15

Веб сајт НАТ-а: https://www.nat.rs/en/
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као правни следбеник, НАТ је наследио исти статус. Међутим, због измене у статусу, НАТ више
није био на листи EQAR. Уз спољашњу контролу ENQA, НАТ се такође пријавио за EQAR.
Поштовање Европских стандарда и смерница (Део2)

2.1. РАЗМАТРАЊЕ УНУТРАШЊЕ ПРОВЕРЕ КВАЛИТЕТА
Стандард:
Спољашња провера квалитета би требало да се бави ефикасношћу интерних процеса
обезбеђења квалитета описаних у делу 1 ЕСС.
НАТ-ово поштовање прописа:
Према члану 14. ЗВО-а и Статута, главни задаци НАТ-а су акредитација, процена квалитета
високошколских установа и његових јединица, оцена студијских програма и обезбеђење квалитета
високог образовања. Према овој одредби, основни процеси НАТ-а у Спољашњој провери квалитета
високог образовања укључују следеће кључне активности:
1.
2.
3.
4.

Почетна акредитација високошколских установа и студијских програма;
Акредитација установа (периодично);
Акредитација студијских програма (периодично);
Спољашња провера квалитета - ревизија

НАТ-ови квалитет и стандарди спољашње процене, усвојени у фебруару 2019. године, у
складу су са законодавством и стратегијама о високом образовању, међународним трендовима и
ЕСС за обезбеђење квалитета у EHEA-и. Успостављање НАТ-а представља побољшање за проверу
квалитета у Србији, јер је НАТ правни наследник КАПК. За горе наведене кључне активности постоје
одвојени стандарди за почетне акредитације установа и студијских програма, периодичну
акредитацију установа, периодичну акредитацију програма, самовредновање високошколских
установа и ревизије. Стандарди и поступци за оцењивање програма постојећих високошколских
установа исти су за почетне и периодичне прегледе. Незнатне разлике постоје између Стандарда за
програме првог и другог циклуса и трећег циклуса (11 уобичајених Стандарда; учење на даљину и
студије које се спроводе ван седишта високошколске установе, додатно уз претходно; акредитација
за научно-истраживачку установу и транспарентност, додатно уз друго наведено). Ревизије
(спољашња провера квалитета) високошколске установе заснивају се на општим стандардима за
ревизију (нпр. Користе се самовредновање високошколских установа, поступак, извештавање) и на
стандардима за самовредновање које спроводе Високошколске установе. Интерни прописи НАТ-а
за сваки поступак објављени су на његовом веб сајту. У табели у наставку, приказани су први део
ЕСС-а према стандардима НАТ за све процесе и разматра се усаглашеност Стандарда са ЕСС-ом за
све кључне процесе:
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Процес

Почетна акредитација и
програми ВУ

Периодична акредитација ВУ

Почетни и периодични
програм*

ЕСС 1.1
Политика
Осигурања
квалитета

Стандарди 1 (циљеви и
задаци ВУ); 12 (механизми
интерне провере квалитета)

Стандарди
1
(општи и
појединачни циљеви); 11
(механизми интерне провере
квалитета)

Стандард 11 (Контрола
квалитета)

ЕСС 1.2
Израда и
одобрење
програма

Стандарди
(програми/студије);
(Истраживање)

3
4

Стандарди
(програми/студије);
(Истраживање)

4
5

Стандарди
1 (структура
програма); 5 (наставни план); 6
(квалитет,
савременост
и
међународна компатибилност);
15 (учење на даљину)

ЕСС 1.3
SCL,
подучавање и
процена

Стандарди
(програм/студије);
(студенти)

3
8

Стандарди
(програм/студије);
(студенти)

4
8

Стандарди
4
(компетенције дипломе); 5
(наставни план);
8 (процена и напредовање
студената)

Стандарди 4 (квалитет програма); 5
(квалитет наставног процеса); 8
(квалитет студената)

ЕСС 1.4
Пријем
студената,
напредовање,
признавање и
стицање
Уверења
ЕСС 1.5
Наставни
кадрови

Стандард 8 (студенти)

Стандард 8 (студенти)

Стандарди
7
(пријем
студената);
8
(процена
и напредовање студената)

Стандард 8 (квалитет студената)

Стандарди 4
(истраживање); 5 (квалитет
наставних кадрова);
6
(услови за наставне
кадрове)
Стандарди 7 (ненаставно
особље); 9 (Објекти); 10
(библиотека,
ресурси
и
информ. технологије); 11
(финансирање);
Стандард 2 (организација
високошколских установа)

Стандарди 5 (истраживачке и
уметничке активности); 6 (наставни
кадрови)

Стандард 9 (наставни кадрови)

Стандарди
6
(квалитет
истраживачких/уметничких/стручних
активности); 7 (квалитет наставних
кадрова)

Стандарди 7 (ненаставни кадрови);
9 (објекти); 10 (библиотека, ресурси
и информ. технологије); 12 (извори
финансирања);

Стандард 10 (организациони и
материјални ресурси)

Стандарди 9 (квалитет библиотека и
објеката за ИТ); 10 (квалитет
управљања
ВУ
и
ненаставне
подршке); 11 (квалитет објеката); 12
(финансирање)

Стандарди
2
(планирање
праћење); 3 (организација
администрација)

Стандард 11 (Контрола
квалитета)

Стандарди 3 (Систем Осигурања
квалитета); 10 (квалитет управљања
ВУ и ненаставне подршке);Стандарди
1 (Стратегија осигурања квалитета); 2
(Стандарди и процедуре Осигурања
квалитета)
и
Стандард
14
(Систематски надзор и периодична
контрола квалитета)

Расположиво
након
доношења одлуке. НАТ
планира да у наредном
периоду објави кратак
преглед одлука КАПК 2018
на веб сајту.
Стандард
12
(механизми интерне
провере квалитета)

Стандард 13 (Јавност рада)

2 (Сврха програма); Стандард 9
(наставни кадрови); 12 (Јавност
рада: 3. циклус програма)

Стандард 11 (механизми интерне
провере квалитета); Стандарди
4
(програми/студије)
и
5
(Истраживачке и уметничке
активности)

Стандард 11 (Контрола
квалитета)

Периодична акредитација
након једне године према
одредбама ЗВО-а

Захтева ЗВО на сваких седам
година

Стандарди 1 (Стратегија Осигурања
квал.); 2 (Стандарди и процедуре
Осиг.квал.); 4 (Квалитет програма); 7
(квалитет
наставни
кадрови);
Стандард 5 (квалитет наставних
процеса)
Стандарди 1 (Стратегија Осигурања
квал.); 2 (Стандарди и процедуре
Осиг.квал.); 3 (Систем Осигурања
квалитета); Стандарди 4 (квалитет
програма); 5 (квалитет наставних
процеса);13 (улога студената у
самовредновању)
Захтева ЗВО на сваке три године

ЕСС 1.6
Извори учења
и подршка за
студенте
ЕСС 1.7
Управљање
информација
ма

ЕСС 1.8
Јавно
објављивање

ЕСС 1.9
Стално
праћење и
периодични
преглед
програма
ЕСС 1.10
Циклична
спољашња
провера
квалитета

и
и

Захтева ЗВО на сваких седам
година

Самовредновање као основ
ревизије
Стандарди 1 (Стратегија осигурања
квалитета); 3 (Систем осигурања
квалитета); Стандард 2 (Стандарди
Осигурања квалитета и процедуре) и
8 (у погледу дискриминације)
Стандарди
4
(квалитет
програма);
6 (квалитет
истраживачких/уметничких/стручних
активности); Стандард 3 у погледу
учешћа студената у изради
програма.

* Преглед и почетне и периодичне акредитације програма заснован је на истим Стандарди
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У поређењу са Извештајем о самовредновању из 2017. године, оквир провере квалитета
који предвиђају ЗВО и уредба о процедурама и Стандард за процену квалитета, пружају простор да
се КАПК 2018 са акредитације више усмери на ревизију кроз јачање унутрашње провере квалитета
високошколских установа. Нови ЗВО предвиђа мање учестале прегледе акредитација (на седам
година) и чешће ревизије (на четири године).
Према ЗВО-у, спољни актери су укључени у НАТ на два начина: (1) као чланови Управног
одбора и (2) као чланови Комисије за рецензију у поступцима процене квалитета. У том оквиру
убудуће ће се више разматрати Учење усмерено на студенте, академски интегритет, преваре и
признавање квалификација, као што предлаже извештај ENQA из 2017. године.
ЗАКЉУЧАК:
НАТ је наставио претходно решење КАПК-а да сви Стандарди и смернице описани у делу 1
ЕСС-а буду обухваћени у његовим кључним процесима на различитим нивоима (институционални
и студијски програм), избегавајући преклапање између критеријума за оцењивање. Године 2017.
ENQA панел дошао је до сличног закључка с напоменом да сви процеси у потпуности обухватају ЕСС
1.6. Међутим, рецензије Стандарда за акредитацију фокусирају се на неколико изабраних аспеката
Дела 1 ЕСС, док они за ревизије прилично свеобухватно покривају ЕСС. То је, према панелу
оправдано зато што ревизија акредитације установа и програма служи у сврху провере
усаглашености са минималним захтевима, док ревизије имају за циљ побољшање квалитета и,
према томе, сви су процеси комплементарни, а ревизије се врше између периодичних ревизија
акредитација.
Став НАТ-а је да одговорност за квалитет установе и студијских програма и његово
континуирано унапређивање сносе, пре свега, саме образовне установе. Главни циљ спољашње
процене је пружање повратних информација образовним установама које треба да подрже њихов
развој и унапређење. НАТ жели да са процене самог система квалитета, пређе на њено интегрисање
са проценом основних процеса високошколских установа. Да би се то постигло, НАТ планира да
организује изненадне посете и састанке и семинаре за високошколске установе и студенте како би
разјаснио концепт Система учења усмереног на студента (SCL) и одговорности високошколских
установа за ИКА системе.
Правилно успостављање новог система процене квалитета који би требало да обезбеди
већи квалитет високог образовања је Србија највећи изазов НАТ-а
ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА (објављено на веб сајту НАТ-а)16:
16

Прописи о стандардима и процедурама за акредитацију високошколских установа;
Прописи о стандардима и процедурама за акредитацију студијских програма;
Прописи о стандардима за почетну акредитацију високошколских установа и студијских
програма;
Прописи о стандардима и процедурама за спољашњу проверу квалитета;
Прописи о стандардима и процедурама за самовредновање високошколских установа;

Веб сајт НАТ-а: https://www.nat.rs/en/regulations/
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2.2. ИЗРАДА МЕТОДОЛОГИЈА КОЈЕ ОДГОВАРАЈУ СВРСИ
Стандард:
Спољашња провера квалитета треба да се дефинише и креира засебно, како би се
обезбедила њена подобност за постизање постављених општих и појединачних циљева, тако да се
води рачуна о важећим прописима. Заинтересоване стране треба да буду укључене у његову израду
и континуирано побољшавање.
НАТ-ово поштовање прописа:
НАТ-ови процеси и методологије за ЕQА су, као у периоду КАПК, унапред дефинисани
националним законодавством. Ревизије акредитација установа и програма, с једне стране, имају за
циљ да процене усклађеност са минималним стандардима и условима утврђеним у ЗВО (врсте и
минимални број програма за поједине врсте високошколских установа; број, квалификације, начин
запошљавања и оптерећеност наставника, итд.). С друге стране, ревизија је намењена оцени да ли
су високошколске установе у складу са својим обавезама Обезбеђења квалитета и да ли су
усмерене на побољшање квалитета. Између рецензије и ревизије постоји мало преклапање и
процеси су осмишљени тако да доводе до јасно дефинисаних исхода и даљих корака. НАТ укључује
све релевантне актере у израду прописа који се заснивају на постојећем законодавству и садрже
јасне циљеве и описе. Сва релевантна документа су објављена на веб сајту НАТ-а.
Користећи информације заинтересованих страна (високошколских установа, студената и
представника тржишта рада) прикупљене претходним препорукама КАПК-а и ENQA-е из 2017.
године, НАТ је предложио ревизију поступака за акредитацију и спољашњу проверу квалитета ревизију, коју је у фебруару 2019. године усвојио НСВО. У складу са ЗВО-ом, КАПК 2018. даје предлог
Стандарда и процедура Управном одбору НАТ-а који усваја свој коначни нацрт. Коначни нацрт се
затим шаље на одобрење НСВО-у. НСВО чине представници Владе, високошколских установа
(КОНУС и COHS) и представници тржишта рада. У питањима која су од значаја за студенте њихови
представници, које именују студентске конференције, учествују у одлучивању.
Последња ревизија Стандарда (фебруар 2019.) донела је суштинску процедуралну промену
у рецензији установа и програма и ревизија методологије, која је сада у духу ЕСС-а. Пошто ЗВО
образац 2017. не садржи одредбе о анонимности стручњака, уведене су рецензентске комисије које
чине три академика, један студент и један представник тржишта рада, који сада имају централну
улогу у процесима ЕQА. За акредитацију докторских студија један од академика треба да буде
страни експерт.
Сви захтеви за акредитацију примљени од 1. марта 2019. оцењиваће се према новим
прописима. Стога је КАПК 2018 до сада одржао један састанак и три обуке за релевантне
заинтересоване стране. Резултати направљене анализе представљени су у Поглављу: Информације
и мишљења заинтересованих страна овог извештаја.
Искуство претходних КАПК-а се пре свега заснивало на квантитативним аспектима које су
поставили ЗВО и Стандарди. Као што је раније речено, циљ НАТ-а је да своје процесе усмери ка
квалитативним аспектима и ефикасности унутрашње провере квалитета високошколских установа
израдом својих процеса спољне процене на приступу сталном унапређењу квалитета с главним
циљем да се испуне потребе и очекивања свих актера.
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Зато су нова основна начела НАТ-а за спољашње рецензенте дефинисана на следећи начин:
Процеси спољашње процене су у складу са законима и стратегијама РС, ЕСС и
међународним трендовима за Обезбеђење квалитета у EHEA;
-

Главна сврха спољашње процене је давање повратних информација високошколским
установама које би им помогле да побољшају квалитет и подрже њихов развој;

-

Сви релевантни актери у процесима спољашње процене доприносе развоју политика
оцењивања и процедура;

-

Фокус спољашњих процена је на кључним процесима високошколских установа;

-

Прописи за спољашњу процену НАТ-а заснивају се на Деминговом циклусу: планирање,
спровођење, процена и побољшања (планирај, уради, провери и делуј);

ЗАКЉУЧАК:
НАТ је покренуо измену поступака за акредитацију и спољашњу проверу квалитета ревизија и они сада укључују рецензентске комисије, састављене од три академика, једног студента
и једног представника тржишта рада, што следи дух ЕСС-а. У процес промене ових поступака били
су укључени сви релевантни актери. Организоване су обуке експерата и састанци са
представницима Високошколских установа како би се припремили за примену нових процеса.
НАТ такође поставља темељ за пребацивање курса са ревизије акредитација и поштовања
минималних стандарда на побољшање квалитета као примарном циљу ревизије. Један од изазова
препознатих у овом тренутку је креирање одговарајућих упитника који ће омогућити КПК 2018 да
произведе различите квалитативне анализе.
ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА (објављено на веб сајту НАТ-а)17:
-

Прописи о стандардима и процедурама за акредитацију високошколских установа;
Прописи о стандардима и процедурама за акредитацију студијских програма;
Прописи о стандардима за почетну акредитацију високошколских установа и студијских
програма;
Прописи о стандардима и процедурама за спољашњу проверу квалитета;
Прописи о стандардима и процедурама за самовредновање високошколских установа;
Упитници подељени рецензентима и представницима школа за струковне студије.
2.3. ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА

Стандард:
Поступак спољашње провере квалитета треба да буде поуздан, користан, унапред дефинисан,
доследно спроведен и објављен. То обухвата
- Самовредновање или истоветни поступак;
- Спољашњу процену која уобичајено подразумева обиласке на терену;
17

Веб сајт НАТ-а: https://www.nat.rs/en/regulations/
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- Извештај на основу спољашње процене;
- Доследно праћење даљег напредовања.
- НАТ-ово поштовање прописа:
Самовредновање
НАТ је усвојио различиту интерну документацију за своје процесе, укључујући Пословник о
раду, интерне прописе о процедурама за сваки поступак и протоколе за посету локација за
релевантне процесе. Према ЗВО самовредновање се врши на највише сваке три године, што
представља основ за спољашњу проверу квалитета - ревизије. Извештаји о самовредновању се
узимају у обзир у периодичним рецензијама и ревизијама акредитација установа и програма. Они
следе класични модел оцењивања који укључује извештај о самовредновању, који је припремила
образовна установа. Ове документоване информације и јавно доступне информације заједно, као
и документација приложена у складу са процедурама за акредитација и Стандарда и одговарајуће
препоруке, представљају основ за почетну процену рецензентских комисија које спроводе процес
провере квалитета.
У наредном периоду КАПК 2018 планира да образовним установама понуди обуку за
самовредновање имајући у виду да високошколске установе морају да разумеју шта се од њих
очекује током самовредновања и других врста оцењивања.
Спољашња процена
Поступци у погледу квалитета који се спроводе споља, од стране НАТ-а су: почетна
акредитација (која обухвата заједно институционалну и програмску рецензију), периодична
акредитација установа и програма и праћење провере квалитета – ревизија.
ЗВО унапред одређује поступке НАТ-а наводећи да се периодична акредитација установа и
програма спроводи на сваких седам година. Прегледи нових програма у постојећим
високошколским установама спроводе се у складу са поступком за периодичну акредитацију
програма. Спољашња провера квалитета - ревизија се, с друге стране, редовно спроводи у четвртој
години циклуса акредитација, и ако је потребно, на захтев Министарства, Националног савета и
КАПК. У случају почетне акредитације, НАТ даје мишљење МПНТР-у у вези са стандардима нове ВУ.
Ако стандарди нису испуњени, НАТ даје негативно мишљење. Ако су стандарди испуњени, НАТ
препоручује МПНТР да изда дозволу за рад. Нова високошколска установа и њени програми морају
проћи акредитацију у првој години након издавања дозволе за рад. Након ове прве акредитације
подлежу периодичној акредитацији за седам година.
Према новим Уредбама из фебруара 2019. године, сви горе наведени спољни процеси
квалитета користе исту процедуру за процену квалитета (Прилог 3): подкомисија КАПК утврђује
предлог састава Комисије за рецензију акредитација ВУ / програма / почетну акредитацију /
ревизију која се састоји од три стручњака за рецензију изабраних са листе професора
високошколских установа које је успоставило Национално веће, једног студента са листе студената
утврђених Студентском конференцијом универзитета Србије или Студентском конференцијом
академије струковних студија Србије и једног стручњака за одређену област који су предложиле
одговарајуће организације послодаваца, стручњака или стручних удружења, тржишта рада и
коморе. Подкомисија подноси предлог Комисији за акредитацију, која коначни предлог подноси
директору НАТ-а, који даље именује комисију за рецензију и њеног председника и координатора
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из административних и професионалних служби НАТ-а. Одлука о именовању комисије за рецензију
за акредитације објављена је на веб сајту НАТ-а. Председник комисије за рецензију је задужен за
организацију рада комисије. Након што прими документацију за високошколске установе, он
управља израдом прелиминарног извештаја који се сачињава на основу ње. Комисија за рецензију
мора да поднесе извештај као група, при чему је КАПК 2018 је израдио смернице за писање
извештаја, имајући у виду да комисију чине представници различитих заинтересованих страна. Ове
смернице треба да помогну само члановима комисије да саставе почетни извештај концентришући
се на Стандарде који су обухваћени њиховом експертизом. То не значи да стручњаци нису једнаки
у процени свих Стандарда релевантних за систем квалитета ВУ. Након завршетка прелиминарног
извештаја, председник Комисије га шаље координатору који потом контактира високошколску
установу како би заказао посету и дефинисао Протокол посете локацији. Посете ради процене су
обавезне за све спољашње процесе провере квалитета. Комисија се састаје један дан пре посете на
терену, ради припреме. Планира се посета локацији која ће трајати један дан, између 6 и 8 сати и
треба да обухвати састанке са руководством високог образовања, тимом за самовредновање,
руководиоцима програма и не-наставним кадровима, студентима, осталим запосленима на
руководећим позицијама (нпр. Финансије, библиотека, ИТ) и врши се обилазак објеката. Интервју
са студентима води само студент члан комисије за обилазак на терену, како би се осигурала
отворена и искрена дискусија. На крају посете, Комисија би требало да сумира чињенице и
резултате и дефинише јаке и слабе тачке, које ће се тада представити ВУ на завршном састанку.
Комисија такође закључује оцене за сваки Стандард, али их не објављује високошколској установи.
Идеја о увођењу новог система комисије од стране НАТ-а има за циљ да се пружи већа подршка
развоју унутрашње провере квалитета и процени њена ефикасност, а не само да се провери да ли
постоји поткрепљујућа документација.
Након завршетка посете комисија ажурира прелиминарни извештај који председници шаљу
координатору који га даље прослеђује високошколској установи. У року од 15 дана од пријема, ВУ
може да уложи приговор на утврђене чињенице, а не и на анализу комисије, и пошаље га
координатору комисије који га даље прослеђује комисији. Комисија узима у обзир коментаре ВУ и
израђује завршни извештај који се затим прослеђује подкомисији одговарајуће научне / уметничке
области. На основу извештаја комисије за рецензију за акредитацију високошколских установа,
подкомисија утврђује предлог одлуке о акредитацији ВУ и доставља га Комисији за акредитацију у
року од 30 дана од подношења извештаја комисији за рецензију. На првој седници након пријема
Одлуке о предлогу акредитације, Комисија разматра поднети предлог, а по потреби, захтева
додатна објашњења од комисије за рецензију, након чега се доноси одлука о акредитацији.
Да би обезбедио доследност у свом поступању, КАПК 2018 је направио шаблоне за
високошколске установе за припрему документације, шаблоне са смерницама за спољашње
стручњаке који врше процену у оквиру сваког процеса и Протокола обиласка на терену.
У мају 2019. године формирано је седам комисија за рецензију и тренутно траје практична
примена дефинисаних поступака. Комисије су формиране за акредитацију програма и користе се за
тестирање система и анализу могућих недостатака и метода за његово унапређење.
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Даље поступање
Претходни КАПК је имао неку врсту уграђеног праћења за високошколске установе и
програме који су добили „акт упозорења“ као резултат периодичне анализе, а којим је од
високошколских установа затражено да реше утврђене недостатке и поднесу ревидирану
документацију у оквиру рока који је одредио КАПК (између једне недеље и шест месеци, зависно
од врсте и броја недостатака). На основу тога КАПК је доносио коначну одлуку и припремао завршни
извештај. Нови ЗВО не издаје „акт упозорења“ као опцију и овај механизам се користи само за захтев
поднет пре доношења новог закона. Међутим, КАПК 2018 је успоставио ново правило у складу са
Законом о управном поступку РС, по коме би Комисија могла да изда 'мишљење' за ВУ, којим тражи
од високошколске установе појашњења и исправке у поступку акредитације установа и програма
За поступак спољашње провере квалитета – ревизију ЗВО (члан 22) Прописи о стандардима
предвиђају следећи поступак који би могли да покрену КАПК, МПНТР и НСВО: КАПК 2018 подноси
извештај о спроведеној спорној провери квалитета – ревизији ВУ, и високошколској установи и
подносиоцу захтева. У случају да високошколска установа не испуни обавезе које се односе на
квалитет, КАПК 2018 ће високошколској установи наложити мере које имају за циљ да исправе
утврђене недостатке уз накнадне поступке, који трају током шест месеци од дана подношења
извештаја са мерама. У року од 30 дана од дана истека рока од шест месеци, КАПК 2018 припрема
завршни извештај о спорној процедури и процени квалитета високошколске установе. Овај
извештај, на који високошколска установа није уложила приговор у року од 30 дана, као и извештај
који Комисија усвоји након истека рока од шест месеци објављује се на званичној веб страници
Националног тела за администрирање. Ако је завршни извештај негативан, НАТ у року од 30 дана
од дана објаве завршног извештаја доноси одлуку о опозиву акредитације студијског програма, тј.
акредитацији високошколске установе. ВУ може поднети жалбу на ту одлуку НСВО-у преко НАТ-а.
По оснивању, КАПК 2018 је у септембру 2018. године покренуо праксу писања препорука
позитивних одлука у процесима акредитације високошколских установа и програма.
Високошколске установе дужне су да за две године известе КАПК о постигнутом напретку у складу
са препорукама. У наредном периоду ће се развити поступак праћења на овом новом аспекту
праћења. Такође, у поступку акредитације нових високошколских установа КАПК 2018, када је то
потребно, у случају позитивне одлуке, уводи обавезне ревизије у краћем временском року него што
је предвиђено законом (нпр. на 2 године).
Као правни следбеник претходног КАПК, НАТ-ов КАПК 2018 тренутно развија план и
распоред за најбољу проверу квалитета - ревизије за ову годину у којој ће бити наведене установе
заказане за редовну ревизију по закону, као и високошколске установе за које се примају захтеви за
ревизију.
Коначно, КАПК 2018 планира да организује састанке и семинаре како би обезбедио основ за
дискусију и размену најбољих пракси између Високошколских установа у циљу стварања заједнице
која надахњује на промене и унапређење и следи максиму да квалитет није одредиште, већ
путовање.
ЗАКЉУЧАК:
Нови КАПК 2018, сада као део НАТ-а, развио је поступке провере квалитета у духу ЕСС-а.
Нови модел интегрисао је препоруке ENQA-е у образац Извештаја из 2017. и у наредном периоду
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би га требало применити. У мају 2019. године формирано је седам комисија и тренутно је
усвајање процедура у току кроз прву примену која би требало да помогне КАПК 2018 да уочи
недостатке и пронађе начине за њихово превазилажење.
Главни приступ НАТ-а је да подстакне високошколске институције да изграде јаче системе
унутрашње провере кроз дискусију током посета сајту, али и кроз разне семинаре и обуке које се
планирају у будућности. Тренутно је КАПК 2018 организовао састанак само са представницима
школа за струковне студије о новим прописима и документацији за спољашњу проверу квалитета.
Биће потребно извесно време да се култура квалитета промени из фокуса на акредитацију до
принципа ревизије.
ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА (објављено на веб сајту НАТ-а)18:
-

-

Смернице за припрему документације за процену квалитета, Стандарди и табеле за све
процесе Осигурања квалитета: почетна акредитација високошколских установа и програма,
акредитација високошколских установа, акредитација програма и спољашња провера
квалитета - ревизија;
Упутства и шаблони извештаја за рецензентску комисију у поступку процене квалитета;
Протокол обиласка на терену;
Одлука о оснивању комисије.
2.4. СТРУЧНИ РЕЦЕНЗЕНТИ

Стандард:
Спољашњу проверу квалитета треба да спроводе групе спољних стручњака међу којима треба да
се налази један или више представника студената.
НАТ-ово поштовање прописа:
Прописи за процесе спољашње провере квалитета су измењени према препоруци ЕСС-а и
ENQA-е, тако да сада обухватају комисије за рецензију које се састоје од три стручњака за рецензију
изабраних са листе професора у високошколским установама које је установио Национални савет,
један студент са листе студента које утврђује Студентска конференција универзитета Србије или
Студентска конференција академија струковних студија Србије и један стручњак за одређену област
предложен од стране одговарајућих организација послодаваца, професионалаца или стручних
удружења, тржишта рада и комора. Одлука о формирању комисија се објављује на веб сајту НАТ-а
пре обавезне посете локацији.
Академски рецензенти за комисију КАПК 2018 бирају се са листе коју доноси НСВО. НСВО
објављује отворени позив са доступном апликацијом на свом веб сајту и из базе апликација креира
листу која је јавно доступна на њеној веб локацији. На овој листи налазе се именовани наставници
високошколских установа у Републици, као и наставници одговарајућих квалификација из
високошколских установа у иностранству. Листа садржи следеће податке: име и презиме
рецензента; државу, место и установу у којој је стекао највиши степен образовања; тренутну
наставно-научну квалификацију и годину и установу у коју је изабран за наставно-научно место; и
18

Веб сајт НАТ-а: https://www.nat.rs/akreditacija/
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образовно-научно, тј. образовно-уметничко поље и домен у оквиру кога је изабран за наставно-научну
позицију. Лице које је изабрано, именовано или постављено на функцију у државном органу, органу
аутономне покрајине или локалне самоуправе, органу политичке партије или на место извршног
органа високошколске установе, као и особа која је члан Националног савета, Комисије за
акредитацију, односно запослена у Националном акредитационом телу, не може се наћи на листи
рецензената. Укупан број академских стручњака /рецензената након обављена два јавна позива
укупно је 753: 696 домаћих и 57 међународних. Због недостатка међународних стручњака, конкурс за
њихове пријаве отворен је до краја 2019. године.
У поступку акредитације програма за докторанте, један од академика је међународни
стручњак/рецензент. Тренутно су у расположивом пулу тих стручњака углавном они из региона и
академици који говоре српски језик а живе у иностранству. Разлози тренутног састава пула су
двојаки: (1) НАТ жели да подстиче регионалну сарадњу имајући у виду бројне сличности система
високог образовања (нпр. земље бивше Југославије) што би требало да подстакне сарадњу и
размену најбоље праксе; (2) језичка баријера која захтева превод докумената на енглески језик, што
доводи до додатних трошкова за високе високошколске установе или НАТ.
Међутим, НАТ је као своје главне циљеве поставио интернационализацију и суштинско
поштовање ЕСС-а и EHEA, и у том смислу је предузео кораке који би требало да изграде основ за
будући развој у том правцу. Први корак је направљен у другом позиву за рецензенте, када је у
обрасцу захтева затражено од подносилаца захтева да процене своје знање енглеског језика. Поред
стицања информација на основу којих би стручњаци могли да процењују програме на енглеском
језику, ово ће такође омогућити НАТ-у да препоручи своје стручњаке другим агенцијама за
Обезбеђење квалитета. Таквом праксом пружиће им додатно искуство и образовање које ће бити
драгоцено за спољашње процене на националном нивоу, а заједно са стручном обуком КАПК 2018
представља улагање у људске ресурсе које је кључно за институционални развој. Поред тога, у циљу
превазилажења језичке баријере КАПК 2018 планира да затражи од подносилаца захтева у једном
од наредних нових циклуса акредитација да доставе документацију о акредитацији за докторске
студије на енглеском језику. Ови кораци имају за циљ проширење процеса у погледу квалитета и,
иако ЗВО регулише његову примену само за докторате, у будућности неће бити препрека за
ангажовање међународних стручњака у другим процесима обезбеђења квалитета.
Студенте бирају СКОНУС и СКАСС, а послодавце Привредна комора Србије и друга струковна
удружења, тако да НАТ добија листе именованих, на основу њихових процена. Позив за ове две
врсте стручњака је отворен непрекидно. Стручњаци, студенти и послодавци за појединачне
рецензије/ревизије претходно се бирају из базе /листе од стране надлежне подкомисије КАПК
2018, у консултацији са СКОНУС-ом и СКАСС-ом у случају студија, а одобрава их КАПК. Избор се
заснива на експертизи и врсти високошколске установе која је предмет рецензије/ревизије. Листе
студената и представника тржишта рада доступне су на веб сајту НАТ. Процена њиховог знања
енглеског језика вршиће се у наредном периоду. На основу досадашњег искуства, процена је да ће
нови поступци провере квалитета тражити додатно ангажовање КАПК 2018 за укључивање
представника тржишта рада у процес. У протеклој деценији студенти су били активни део процеса
Обезбеђења квалитета, и припадају заједници високог образовања. С друге стране, представници
тржишта рада нису имали активну улогу, осим повременог укључивања. Стога је потребно уложити
додатни напор у њихову анимацију и спремност да учествују у овим процесима, јер овај нови аспект
Обезбеђења квалитета носи одређене изазове: представници тржишта рада би требало да уложе
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своје време да се упознају са системом високог образовања и стандардима Обезбеђења квалитета,
јер нису у потпуности упознати са овим системом; одговарајућу финансијску надокнаду за
пропуштену добит итд. На основу анализе обуке стручњака из првог круга, која је спроведена у
априлу и мају 2019., КАПК 2018 ће направити план за решавање овог проблема.
Компетентни стручњаци су од пресудне важности за професионалну Способност процеса.
НАТ стога посебну пажњу посвећује њиховом одабиру и обуци. Да би могли да се сматрају добрим
стручњаком: потребно је да буду непристрасни и независни у поступку оцењивања, и њихово
мишљење треба да увек буде засновано на доказима; да поштују партнерство и сарадњу, и с
поштовањем се опходе према осталим члановима комисије и представницима високошколских
установа; чувају поверљивост информација обелодањених током поступка оцењивања; и буду
поуздани и поштују договорене рокове и поделу задатака.
Како би се спречио сукоб интереса, НАТ је усвојио Етички кодекс и Правилник о експертским
оценама, објављен на веб сајту 19, који регулишу понашање у процесима Обезбеђења квалитета.
На пример, академски стручњак и студент који не би требало да припадају дотичном сектору
високог образовања, један је од принципа наведених у овим актима. Све три групе су обавештене
о постојању ових прописа и дужне су да потпишу изјаву о одсуству сукоба интереса.
Да би се проценио квалитет стручњака, КПК 2018 оцењује свој рад и рангира их. Ова анализа
има два циља: да се открију недостаци које треба превазићи обуком и побољшањем људских
ресурса НАТ-а. До сада је процена вршена само за академске рецензенте, јер је КАПК 2018 морао
да доврши процедуре акредитације започете у периоду претходног КАПК-а и према старим
правилима. Процена је заснована на извештајима академских стручњака који се разликују по
квалитету, од тачних, усмерених и добро образложених до оних који не дају јасне, доследне и
довољне информације. Резултати које су дали неки стручњаци увелико варирају или високи
резултати нису поткрепљени доказима. Стручна лица укључена у такве случајеве су у овој фази
примећена и биће надгледана у будућем ангажовању у комисијама за рецензију. Како се процедура
мењала и обуке о новим поступцима спроведене нове шансе треба дати стручњацима који би
требало да буду пажљиво одабрани.
Додатни механизам за процену квалитета експерата су мишљења колега чланова и
координатора и мишљење високошколских установа које ће бити додате информацијама о
стручњацима који су учествовали у проценама. НАТ узима у обзир те повратне информације
приликом формирања будућих комисија за процену.
Као што је већ речено, заједно са изменама процедура и стандарда, КАПК 2018 је направио
смернице и шаблоне извештаја за рецензенте. Током априла и маја 2019. КАПК је организовао
обуке за рецензенте у три регионална центра: Нишу, Новом Саду и Београду. На овим обукама
присуствовало је укупно 448 рецензената, од чега 408 академика, 39 студената и 1 представник
тржишта рада. Поред ових општих обука, КАПК 2018 организује обуке за Комисије за рецензију пре
сваке процене и посете на терену. НАТ планира да организује додатну обуку за представнике
тржишта рада у јуну 2019. године, јер до сада нису учествовали у високошколском систему
осигурања. Стога ће НАТ настојати да пружи додатне подстицаје за њихово учешће у овом процесу.
Резултати направљене анализе представљени су у Поглављу: Информације и мишљења
заинтересованих страна овог извештаја.
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ЗАКЉУЧАК:
Ангажовање стручњака у поступцима процене квалитета у систему обезбеђења квалитета у
Србији је измењено, у духу препорука ЕСС-а и ENQA-е из последње процене. Нови систем је
тренутно у почетној фази примене, и у мају 2019. је именовано је 7 комисија за акредитацију
студијских програма. Ови процеси би требало да помогну КАПК-у 2018 да открију слабе и јаке тачке
и да исправи недостатке за будуће захтеве. Обављена је и општа обука стручњака, као и
појединачне обуке за рецензентску комисију, пре обилазака на терену, за потребе акредитације
горе наведених програма.
Нови модел процене квалитета намеће изазове са којима би се требало изборити у
будућности. Представници тржишта рада нису били значајно укључени у процесе високог
образовања и требало би уложити додатне напоре НАТ-а да би се превазишле све препреке које
настају услед тога.
Што се тиче ангажовања међународних експерата, у будућности НАТО планира да прошири
опсег деловања са регионалног на међународни и већ је учинио прве кораке ка остварењу овог
циља.
ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА (објављено на веб сајту НАТ-а)20:
-

Етички кодекс;
Прописи о стручним рецензентима;
Листа стручњака.
2.5. КРИТЕРИЈУМИ ИСХОДА

Стандард:
Сви исходи или решења донета као резултат Спољашње провере квалитета морају се
заснивати на експлицитним и објављеним критеријумима који се примењују доследно, без обзира
да ли процес води формалној одлуци.
НАТ-ово поштовање прописа:
Сви процеси НАТ-а завршавају се формалним исходом, а исходи акредитација су
обавезујући за МПНТР. Прегледи почетне акредитације доводе до позитивне или негативне одлуке
КАПК 2018, на основу које НАТ издаје и мишљење МПНТР да изда или одбије оперативну лиценцу
новој ВУ и њеним програмима или (одбије) укључивање новог програма у постојећу дозволу за рад
високошколске установе. По завршетку периодичног прегледа акредитације, НАТ може одобрити
акредитацију и издати уверење о акредитацији или одбити акредитацију. „Акт упозорења“ (који се
сматра прелазним или привременим исходом) више није обезбеђен у ЗВО, али се користи по
потреби, за захтеве за акредитацију поднете пре ступања на снагу новог закона (8. октобар 2018.).
У случају одбијања, МПНТР одузима дозволу од ВУ или је допуњује како би се искључио програм
који нема акредитацију. Ревизија се завршава тако што КАПК 2018 усваја извештај који потврђује да
високошколска установа испуњава своје обавезе о препорукама Обезбеђења квалитета за даље
побољшање о којима ВУ мора да обавести КАПК 2018 после две године од започетог процеса
примене накнадних поступака (ово се такође сматра посредним или привременим исходом).
20
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Тренутно КАПК 2018 делује на два начина. Један се примењује на „старе случајеве“, а
процеси доношења одлука за захтеве за акредитацију установа, програма и почетна акредитација
примљени пре 5. децембра 2018. године спроводе се на следећи начин: одлуке предлаже
подкомисија КАПК 2018 чији су чланови директно укључени у датом прегледу / ревизији КАПК 2018
доноси одлуке на својим састанцима простом већином гласова, а најмање две трећине чланства је
потребно да присуствује; члан високошколске установе која је предмет рецензије/ ревизије није
присутан.
КАПК 2018 доноси одлуке на основу усаглашености са Стандардима дефинисаним за његове
ЕQА процесе, оцењеним у својим завршним извештајима где КАПК 2018 обједињује налазе из
сопствене анализе документације, извештаја академских стручњака и извештаја о посетама сајту.
Током посете сајту, кључни стандарди за акредитацију су они који обухватају наставни план и
програм, особље, простор и просторије. „Акт упозорења“ издаје се само за старе случајеве где се
недостаци могу отклонити у кратком времену (једна недеља до шест месеци, у складу са
процедуром, нпр. Један курс који треба заменити; мисија и визија нису јасни), или у другим
случајевима (нпр. значајни недостаци у наставним програмима, неадекватна квалификација
особља) акредитација се одбија. Нису дефинисани минимални критеријуми или референтне
вредности за праћење ревизија, али постоје детаљни извештаји са што је могуће већим бројем
препорука и започиње праћење ако се у било којем Стандарду утврди значајан недостатак. Будући
да образац ЗВО 2018. не предвиђа „акт упозорења“ као опцију за привремену одлуку, како би се
пружила прилика високошколским представницима да исправе мање и техничке недостатке
документације у року од 30 дана, КАПК 2018 користи „мишљење“ у складу са Закон о управном
поступку, као што је већ поменуто. Овај механизам се користи за захтеве за акредитацију који су
примљени између доношења новог ЗВО-а и 5. децембра 2018. Међутим, и привремени исходи „акт
упозорења“ и „мишљење“ више се неће користити у новим процесима Обезбеђења квалитета.
КАПК 2018 је уведен крајем августа 2018. и у том тренутку је наследио 383 нерешена
захтева. Тренутно је процесуирано 254, од којих је 135 добило акредитацију, дато је 77 аката
упозорења / мишљења, 34 је одбијено, а 8 је одустало од захтева. Дубља анализа до сада донетих
одлука КАПК 2018 није извршена, због временског ограничења.
Пошто је процедура процене измењена и укључује екстерне стручњаке, НАТ је сачинио
основ за оцењивање смерница и нумеричких параметара за оцењивање стандарда и они се налазе
на веб сајту НАТ-а. Да би се обезбедила једнообразна примена ових критеријума, сви рецензенти
су обавезни да учествују у обукама, у начелу и пре сваке спољашње рецензије, током којих им КАПК
2018 објашњава садржај захтева и принципе оцењивања. КАПК такође има право да од панела
затражи допуну или појашњење свог извештаја како би се осигурала доследност извештаја.
Међутим, КАПК 2018 се не меша у значајну процену панела. Нацрт извештаја о процени послао је
НАТ, а они могу да дају коментаре на њега у року од 15 дана по пријему. Коментари се затим
прослеђују комисији која их узима у обзир и припрема завршни извештај о процени. Овај извештај
треба да буде издат уз консензус или да у изузетним случајевима садржи образложено противно
мишљење чланова одбора. Будући да је разумевање онога што се очекује од високошколских
установа током различитих врста оцењивања неопходно, НАТ обезбеђује обуку у тој области. До
сада је одржана једна обука за школе струкових студија, а у наредном периоду ће бити
организоване за универзитете, факултете и високе школе за академске студије (факултете).
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Сви прописи о НАТ-у садрже описе процеса доношења одлука, укључујући обавезу давања
резултата процене према унапред утврђеним критеријумима и доказима. КАПК 2018 своје одлуке
заснива на предлогу подкомисије која анализира извештај сачињен од стране комисије за
рецензију. Комисија предлаже одлуку на основу писменог материјала/извештаја о
самовредновању који је поднела ВУ, извештаја о оцени, коментара образовних установа које су
примљене у одговарајућем року и на додатним материјалима који су достављени на захтев
комисије. У циљу доношења најбољих могућих одлука, КАПК 2018 и његова Подкомисија имају
обавезу да анализирају извештаје о процени. У случају противречности или неадекватних
образложења у извештају, КАПК 2018 има право да га врати комисији за процену ради разјашњена
или допуне. Сматра се да је рад стручњака завршен тек након што је КАПК донео одлуку на основу
њиховог извештаја. Одлука треба да се заснива на снагама и областима за унапређење образовних
установа утврђених у извештајима о оцењивању. КАПК 2018 тумачи извештаје о процени и усваја
наредне одлуке на доследан начин, доносећи сличне одлуке када постоје упоредиве околности.
ЗАКЉУЧАК:
КАПК 2018 критеријуми за процену и одлучивање су у складу са захтевима ЕСС-а. Да би
гарантовала предвидивост резултата процене и процес доношења одлука учинио
транспарентнијим, КАПК 2018 ће ажурирати критеријуме за доношење одлука након примене
неколико циклуса акредитација и ревизија како би се обезбедио одговарајући узорак.
ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА (објављено на веб сајту НАТ-а)21:
-

Прописи о стандардима за све врсте процене квалитета;
Шаблони извештаја Комисије рецензената;
Смернице за извештаје Комисије рецензената.
2.6. ИЗВЕШТАВАЊЕ

Стандард:
Извештаји стручњака треба да буду објављени у целости, да буду јасни и доступни
академској заједници, спољним партнерима и другим заинтересованим лицима. Ако агенција
донесе било какву формалну одлуку засновану на извештајима, одлука треба да буде објављена
заједно са извештајем.
НАТ-ово поштовање прописа:
Према старим процедурама, у оквиру процеса КАПК-а израђене су три врсте извештаја: (1)
извештаји појединачних академских стручњака засновани на анализи документације из
високошколске установе; (2) извештаји о обиласцима на терену које сачињавају ангажовани
чланови КАПК-а, уз коментаре на нацрте студената и представника послодаваца; и (3) завршни
извештаји, састављени од стране релевантних подкомисија КАПК-а, који садрже налазе из друга два
извештаја који пружају основ за одлуку / мишљења КАПК-а.
21

Веб сајт НАТ-а: https://www.nat.rs/akreditacija/ и https://www.nat.rs/uputstvo-za-rad-recenzenata/
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Уколико постоји разлика у мишљењу стручњака у прелиминарним извештајима, чланови
КАПК-а то потврђују током обиласка на терену и ослањају се на своје налазе.
Ови извештаји се тренутно раде само за акредитацију установа, програма и почетну
акредитацију за институције које су поднеле захтеве пре 5. децембра 2018. године, у складу са
старим процедурама. За све захтеве поднете од 1. марта 2019. процедура је другачија због промене
Правилника о Стандарди за акредитацију и ревизије коју је НСВО усвојило у фебруару 2019. године.
Према новој процедури, коначни извештај саставља Комисија за рецензију, у чијем саставу
су три академика, један студент и један представник тржишта рада. За све процесе Обезбеђења
квалитета КАПК 2018 је сачинио шаблоне, и они су доступни на веб сајту НАТ-а. Они садрже опште
информације о процесу Обезбеђења квалитета, високошколским установама, комисији за
рецензију, анализу Стандарда и њихових оцена, сажетак, препоруке и потписе чланова комисије.
Нацрт извештаја упућује се одговарајућој ВУ ради провере тачности наведених чињеница и уколико
она има било какав коментар на њега, комисија га мора узети у обзир пре него што направи
завршни извештај, који се шаље подкомисији КАПК 2018. Поред извештаја, комисија је такође
дужна да напише кратак резиме на српском и енглеском језику. Два документа су објављена на веб
сајту НАТ-а. Заједно са резимеом, листа акредитованих Високошколских установа и програма је
обједињена на веб локацији НАТ-а.
ЗАКЉУЧАК:
Будући да се систем извештавања променио у складу са новим процедурама, сада му је
потребно време да се он у потпуности примени и да га актери прилагоде. Изазов за НАТ у
будућности ће бити континуирани рад на побољшању нивоа садржаја и језичког уређивања
извештаја, који ће неизбежно понекад бити неуједначени.
ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА (објављено на веб сајту НАТ-а)22:
- Извештаји израђени према шаблону;
2.7. ПРИТУЖБЕ И ЖАЛБЕ
Стандард:
Поступци за притужбе и жалбе треба да буду јасно дефинисани у оквиру израде поступака
за Спољашњу проверу квалитета и достављени одговарајућим установама.
НАТ-ово поштовање прописа:
ЗВО регулише жалбени поступак наводећи да је апелационо тело НСВО. У случају одбијања
акредитације, одговарајућа ВУ (или њен оснивач) може поднети жалбу НСВО преко НАТ-а. Жалбени
поступак је утврђен Правилником НСВО о одлучивању по жалбама на одлуке КАПК-а, објављеним
на веб сајту НСВО.

22

NEAQA веб сајт: https://www.nat.rs/uputstvo-za-rad-recenzenata/
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Пре него што ВУ поднесе жалбу, има могућност да изнесе своје мишљење пре доношења
одлуке. Према Правилнику о акредитацији и ревизорској институцији могу да дају коментаре о
чињеничном основу извештаја комисије за рецензију, који се шаље установи пре него што КАПК
2018 донесе одлуку.
У случају одбијања акредитације било које установе или студијског програма, ВУ може да
уложи жалбу НСВО путем НАТ-а. Овај поступак је тренутно регулисан прописима акредитације
Стандарда и поступака за високошколске установе и њиховим студијским програмима и Правилима
понашања НСВО при доношењу одлуке по жалби у управном поступку и раду жалбене комисије.
Према овим правилима када НАТ прими жалбу и ако сматра да је жалба оправдана, може
променити своју првобитну одлуку, са или без додатног прегледа. У противном, НСВО разматра
жалбу у року од 90 дана. НСВО именује жалбену комисију чији је задатак да анализира жалбу и
документацију и предложи одлуку у року од 30 дана од дана именовања. НСВО доноси одлуку
већином гласова. Он може (1) да одбије жалбу ако је поступак правилно спровео КАПК 2018 (или
процедуралне грешке нису утицале на његову одлуку), при чему је његова одлука је оправдана и
донета у складу са одговарајућим прописима; (2) да поништи одлуку КАПК-а из 2018. у целини или
делимично, и наложи јој да преиспита своју одлуку и обави други преглед ако су кључни докази
непотпуни или нетачни, или ако релевантни прописи нису узети у обзир или је одлука нејасна или
није адекватно поткрепљена; (3) да поништи одлуку КАПК-а из 2018. и донесе сопствену одлуку на
основу прикупљених доказа, уколико су докази погрешно процењени или доведени до погрешног
закључка, или су одговарајући прописи погрешно примењени. Трећа опција је могућа само ако
КАПК 2018, након што је НСВО вратио одлуку за поновно разматрање, поново одбије захтев. Према
ЗВО-у, ако НСВО одбије акредитацију, ВУ може да покрене управни спор на суду.
ЗАКЉУЧАК:
Нови ЗВО је у суштини задржао стари жалбени систем у коме је НСВО жалбено тело за
негативне одлуке НАТ-а, а које НАТ-у не омогућава да има посебно тело у свом саставу, које би
разматрало жалбе. Међутим, НАТ тренутно ради на жалбеном поступку / притужбама који има за
циљ да испуни услове које захтевају Стандард ЕСС 2.7 и ЗВО и да регулише поступање НАТ-а када
НСВО врати захтев за акредитацију НАТ-у на поновно разматрање.
ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА (објављено на веб сајту НАТ-а)23:
-

23

ЗВО;
Правила понашања НСВО у доношењу решења по жалби у поступку акредитације и
раду жалбене комисије.

Веб сајт НАТ-а: https://www.nat.rs/en/legal-provisions/
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Информације и мишљења заинтересованих страна
У овом поглављу представљени су резултати два упитника. Анкетиране стране су биле
анкетиране два пута: током састанка са представницима школа за струковне студије и током
обуке рецензената.
Циљ првог састанка био је информисање представника ових високошколских установа о
новим правилима и њиховој примени у пракси. Представници КАПК 2018 одговорили су на бројна
питања представника високошколске установе у вези са новим прописима и њиховом применом.
Током тог састанка прикупљени су и анализирани њихови коментари:
Међу 62 представника ВУ који су били присутни на овом састанку, 59 је испунило упитник,
што показује висок ниво интересовања за сарадњу са КАПК 2018. Упитник се састоји од 18 питања,
и дозвољавају могућност давања додатних коментара. Најчешћи коментари су следећи:
неопходност електронског приступа у обради документације, добра комуникација са КАПК 2018,
неразумевање студената и послодаваца у комисијама за рецензију, тренутни неефикасни рад
КАПК-а у 2018. години, потреба за побољшањем упитника. Коментари показују поштовање идеје
НАТ-а за прикупљање мишљења о унапређеним процедурама акредитације и обезбеђења
квалитета високог образовања. То је била главна идеја приликом припреме упитника. Међутим,
чланови КАПК 2018 били су свесни чињенице да је припрема одговарајућег упитника у кратком
временском периоду веома изазован задатак, али било је веома важно прикупити повратне
информације од заинтересованих страна у овој фази. Резултати анализе показују да се
Високошколске установе слажу са променама акредитација и Обезбеђења квалитета у новом
циклусу. У коментарима се такође види потреба за организовањем чешћих састанака са
представницима високошколских установа како би се разјаснила улога студента и представника
послодаваца у комисијама за рецензију. Наводно неефикасан рад НАТ-а је последица тешкоћа које
су веома честе када се оснује нова институција. Међутим, то би се могло решити: (1) повећањем
броја административног особља; (2) обрадом свих захтева за акредитацију који су достављени до
5. децембра 2018. године, (3) завршавањем свих припрема за примену нових прописа и (4)
стицањем искустава са измењеним процедурама акредитације.
По мишљењу НАТ-а у погледу овог извештаја о самовредновању, најважнија питања у
упитнику су била:
- Да ли сте упознати са системом унапређене провере квалитета високошколских установа
у Србији који је увео ЗВО од 2017.године?
- Да ли очекујете да ће унапређени систем обезбеђења квалитета допринети даљем
развоју квалитета високог образовања у Србији?
- Да ли очекујете да ће побољшане процедуре учинити да КАПК 2018 постане: успешнији,
ефикаснији и транспарентнији у раду?
- Да ли очекујете да ће побољшане процедуре допринети даљем развоју квалитета
високошколских установа и квалитета студијских програма?
Преко 91% представника високошколских установа наводи да су у потпуности или делимично
упознати са побољшањима Обезбеђења квалитета, а више од 61% њих је уверено да ће ове промене
донети бољи квалитет високог образовања у Србији. Представници високошколских установа очекују
да ће побољшане процедуре допринети даљем развоју високошколских установа и квалитета
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студијских програма (преко 66%) пре него успешности, ефикасности и јавности рада КАПК-а 2018 (око
60%).
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Графикон 3. Да ли очекујете да ће побољшане процедуре допринети даљем развоју квалитета
a)високошколских установа и б) студијских програма?
Друга група обука обухватала је стручњаке рецензентске комисије из три града: Ниша, Новог
Сада и Београда, 484 академика, студената и представника тржишта рада је обучено за примену
нових процедура. Од стручњака је затражено да дају мишљење о разним питањима, а резултати су
следећи и његова анализа представљена је у наредном одељку овог извештаја.

Међу 448 обучених рецензената највише су заступљени академици, знатно мање
студенти и минимално представници тржишта рада. Упитник је испунило 345 обучених
рецензената, што представља добар узорак за анализу и закључак.
Упитник за рецензенте састоји се од 16 питања, укључујући могућност додатних
коментара. Најчешћи коментари су готово исти као у узорку представника високошколских
установа. Међутим, постоје неки конкретни коментари рецензената у вези са њиховим
статусом: академици, студенти и представници тржишта рада. Представници тржишта рада
чешће истичу проблем напуштања посла ради обилазака на терену; и академици, на
пример, су више заинтересовани за честе састанке са КАПК 2018, посебно за питања из
научне области. У коментарима се види потреба за организовањем чешћих и различитих
врста састанака са рецензентима, као и више обука за њих како би се разјаснила питања
која су одређена за сваку научну област. Такође, код повратних информација рецензија
КАПК 2018 је уочио је проблеме које би требало убрзо решити да би се обезбедило
несметано функционисање рецензентских комисија.
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Са становишта КАПК-а за 2018. годину за овај извештај о самовредновању,
најважнија питања у упитнику (као у случају упитника за представнике високошколских
установа) су следећа:
-

Да ли сте упознати са системом унапређене провере квалитета високошколских установа
у Србији који је увео ЗВО од 2017.године?
- Да ли очекујете да ће унапређени систем обезбеђења квалитета допринети даљем
развоју квалитета високог образовања у Србији?
- Да ли очекујете да ће побољшане процедуре учинити да КАПК 2018 постане: успешнији,
ефикаснији и транспарентнији у раду?
- Да ли очекујете да ће побољшане процедуре допринети даљем развоју квалитета
високошколских установа и квалитета студијских програма?
Преко 88% обучених рецензената наводи да су у потпуности или делимично упознати са
побољшањима система безбедности квалитета, а више од 82% њих је уверено да ће ове промене
подразумевати бољи квалитет високог образовања у Србији. Рецензенти, као и представници
Високошколских установа, очекују да ће побољшане процедуре више допринети даљем развоју
високошколских установа и квалитета студијских програма (преко 87%) него ефикасности,
ефикасности и јапанској радњи КАПК-а за 2018. годину (око 77%). Ови подаци показују да су
рецензенти добро одабрани да би се постигао циљ НАТ-а да се са акредитације преусмере на
побољшану културу квалитета високог образовања. Веома велики проценат обучених рецензената,
који су упознати са побољшањима Обезбеђења квалитета, могао би да се протумачи као спремност
рецензената да учествују у даљем развоју квалитета високог образовања у Србији. Висок ниво
очекивања обучених рецензената, да ће побољшане процедуре допринети даљем развоју
високошколских установа и квалитета студијских програма и учинити КАПК 2018 ефикаснијим,
успешнијим и транспарентнијим, показује да је српска академска заједница превазишла отпор у
погледу промена квалитета квалификација система , као што је препознато на панелу ENQA 2017.

3%
2%
13%

5
4%3%

38%

да

50
%

29%

да
делимично

53
%

Нисам сигуран

Не
Без одговора

A)

Б)
Графикон 1. a) Да ли сте упознати са системом унапређене провере квалитета високошколских
установа у Србији који је увео ЗВО од 2017.године? б) Да ли очекујете да ће унапређени
систем обезбеђења квалитета допринети даљем развоју квалитета високог образовања у
Србији?

52

3%
Да

2%
16%

Делимично
Нисам сигуран

53%

Не

26%

Без одговора

A)
1%
5%

Да

16%

Делимично

45%

Нисам сигуран
Не

33%

Без
одговора

Б)
2%
Да

5%
15%

Делимично
Нисам сигуран

53%

Не

25%

Без одговора

В)
Графикон 2. Да ли очекујете да ће побољшане процедуре учинити да КАПК 2018 постане: a)
успешнији, б) ефикаснији и в) транспарентнији у раду?

8%
30%

1%

Да

2%

делимично

59%

1%
8%
4%

Нисам
сигуран
Не

28%

Да

59
%

Делимично
Нисам сигуран
Не
Без одговора

Без одговора

A)

Б)

Графикон 3. Да ли очекујете да ће побољшане процедуре допринети даљем развоју квалитета
a)високошколских установа и б) студијских програма?

53

КАПК 2018 планира да настави састанке са представницима високошколских установа и
обукама рецензената после летње паузе, чији је детаљни план усвојен. За прикупљање
информација и мишљења заинтересованих страна примењиваће се иста методологија (упитници).
Препоруке и главни налази из претходних анализа и наредни кораци агенције у складу с тим
Имајући у виду да је правни следбеник КАПК-а, НАТ је као почетну тачку за самовредновање
користио анализу ENQA из 2017. године за КАПК. Напредак који је остварен на основу препорука
ENQA, приказан је у наставку.

ЕСС 2.1 Бављење интерном контролом квалитета – Усаглашен у великој мери
Препорука ENQA 2017 након анализе: Комисија препоручује да КАПК (1) донекле измени
Стандарде ревизије тако да они обухвате све аспекте ЕСС 1.1, 1.3, 1.4 и 1.7, и разговарају са
академским стручњацима, студентима и запосленима који учествују у поступку како би дошли
од заједничког решења за учење и признавање учења који ће студенте ставити у први план; (2)
преусмери ревизију тако да се више бави ефикасношћу интерне контроле квалитета; и (3)
пружи већу подршку за високошколске установе да преузму примарну одговорност за квалитет.
Одговор НАТ-а:
НАТ је узео у обзир препоруке ЕNQA, али ће се оне примењивати у наредном периоду, јер
НАТ још увек гради систем Обезбеђења квалитета у духу ЕСС. Сa мањим радним оптерећењем
чланова КАПК 2018, будући да се они више неће бавити двоструком улогом као доносиоци одлука
и стручњака, могу да се више усредсреде на помоћ установама у постизању циљева које предлаже
ENQA панел (уз постизање споразума око тога како се треба бавити учењем које је усмерено на
студенте и признавањем, кроз преусмерење ревизије на ефикасност унутрашње провере квалитета
и пружање веће подршке високошколским установама како би преузеле главну одговорност за
квалитет). КАПК 2018 ће моћи да посвети више времена образовању и обуци свих заинтересованих
страна чиме ће се омогућити стварање нове културе квалитета.

ЕСС 2.2 Израда методологија које су прилагођене сврси - Делимично усклађено
Препоруке ENQA 2017 након анализе: Комисија препоручује да КАПК (1) у сарадњи са републичким
органима, осмисли аранжмане у којима његови чланови не обављају истовремено улогу тела које
доноси одлуке и улогу кључних спољних стручњака и где се фокусирају на претходна задужења у
духу ЕСС-а; (2) ставити већи нагласак на побољшање квалитета у својим процесима; и (3)
изменити своје интерне прописе како би се осигурала потпуна јасноћа и доследност. За сличне
препоруке о ангажовању стручњака, погледајте ЕСС 2.4.
Одговор НАТ-а:
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Према новим прописима, чланови КАПК 2018 више нису ангажовани на две улоге
(доносиоци одлука и спољни стручњаци) и сада се усмеравају само на доношење одлука, док су
спољашњи стручњаци ангажовани међу академицима, студентима и представницима тржишта
рада. Током обуке рецензената, појединачних састанака са академицима, представници чланова
ВУ и КАПК-а за 2018. годину сазнали су да академска заједница прихвата нови концепт акредитације
и процену квалитета верујући да ће бити корисно да се укључе обиласци на терену, јер би се тако
могло прикупити пуно релевантних информација. Кроз непосредан контакт са особљем и
студентима било би лакше закључити које су јаке а које слабе стране одговарајућих студијским
програма или високошколских установа. Сходно томе, Комисија за рецензију прихвата препоруке
за побољшање.
Кроз успостављене процесе чланови КАПК 2018 ће имати више времена да се усредсреде
на квалитет и његово унапређење. Претходна правила и прописи су измењени и побољшани како
би се успоставио нови систем процене квалитета у духу ЕСС-а. Међутим, његова предстојећа
примена пружиће нове увиде и могуће недостатке који ће се убудуће решавати неопходним
амандманима.

ЕСС 2.3 Процес спровођења - Делимично усклађено
Препоруке ENQA 2017 након анализе : Панел је препоручио да КПК (1) ревидира своје поступке
тако да укључи обиласке на терену, као део сваке периодичне ревизије програма; и (2) осмисли
начин како да високошколске установе извештавају о напретку у примени својих препорука као
дела постојећих или нових аранжмана; (3) размотри израду смерница за оцењивање академских
стручњака како би се осигурала већа доследност у приступу оцењивању. Укључивање КАПК-а и
спољашњих академских стручњака у складу са ЕСС-ом наводе се у препорукама у складу са ЕСС 2.2
и 2.4.
Одговор НАТ-а:
Обиласци на терену су, према новим прописима, обавезни за све процесе провере
квалитета (акредитација високошколских установа, студијских програма и ревизија) које спроводи
КАПК 2018. У циљу снажнијег нагласка на унапређењу квалитета КАПК 2018 је увео препоруке за
унапређење квалитета као део својих позитивних одлука о акредитацијама и обавезао
високошколске установе да их након две године обавештавају о постигнутим побољшањима.
Смернице за бодовање за академске стручњаке делимично су побољшане унапред
дефинисаним Стандардима које су елиминаторне у процесу доношења одлука. Као и до сада,
нумерички параметри за квантитативну анализу студијског програма и високошколске установе
могу се сматрати делом смерница за бодовање. Биће изостављени недостаци у погледу великих
варијација између резултата које је дао академски стручњак у својим извештајима или највиших
бодовних резултата који нису образложени коментарима. Постоје два разлога за то: (i) Комисија за
рецензенију треба да напише заједнички извештај, (ii) КАПК 2018 може да затражи додатна више
појашњења и објашњења детаља у извештају комисије по прегледу. Интервју са студентима који
води само студент члан комисије за обилазак на терену, биће подржан у будућности имајући у виду
добро искуство из претходног периода, како би се осигурала отворена и искрена дискусија.
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ЕСС 2.4 Стручни рецензенти - Делимично усклађено
Препоруке ENQA 2017 након анализе : Панел препоручује да КАПК (1) обезбеди укључивање
спољних стручњака који имају централну улогу у процесима ЕQА, у складу са ЕСС-ом; (2) осигура
укључивање студената и представника тржишта рада у све периодичне прегледе програма
акредитација; (3) обезбеди простор студентима да допринесу и оним својим ЕQА процесима који
излазе из оквира који се сматрају стриктно студентским; (4) осигура знатно веће укључење
међународних стручњака, не само у периодичну рецензију програма акредитације, већ и у
ревизију; (5) пружи редовну обуку и повратне информације о извештајима академским
стручњацима. Погледајте такође сличну препоруку о улози КАПК-а у процесима ЕQА у оквиру ЕССа и смерница за стручњаке у складу са ЕСС 2.3.
Одговор НАТ-а:
У поступцима акредитације и ревизије, према новим прописима, централна улога се даје
спољним стручњацима – рецензентским комисијама. Поред три академика, ове комисије у свом
саставу имају студенте и представнике тржишта рада у свим процесима акредитације и ревизије.
Студенти и чланови тржишта рада у комисији се подједнако сматрају стручњацима, као и академски
представници. Чланови панела добијају опште и специјализоване обуке и заједно пишу извештаје.
Што се тиче препоруке ENQA-е да се омогући веће учешће међународних стручњака, не
само у периодичним анализама програма акредитација, већ и у ревизијама, НАТ то тренутно није у
могућности да испуни јер број расположивих међународних стручњака још увек није довољан за
све области. НАТ ради на побољшању овог изазова, корак по корак. Високошколске установе
припремиле су документацију на српском језику за овај циклус, а делимично и за следећи током
јесени. Имајући у виду разне новине у новим прописима, НАТ би желео да ове поступке учврсти на
националном нивоу, а касније да се они прошире на међународни план.

ЕСС 2.5 Критеријуми исхода – Значајне примедбе
Препоруке ENQA 2017 након анализе : Панел препоручује да КПК у својим унутрашњим прописима
изричито дефинише мерила за своје одлуке („акт упозорења“ за разлику од одбијања
акредитације и одобрење акредитације које се разликује накнадно обављање ревизија) тако да
се доследно користе у пракси.
Одговор НАТ-а:
‘Акт упозорења више не постоји и ситуација је сада јаснија када је у питању одлука
прављење. Ближе објашњење можете наћи у делу ЕСС 2.3 овог одељка.

ЕСС 2.6 Извештавање – Делимично усклађено
Препоруке ENQA 2017 након анализе : Панел препоручује да КАПК (1) осмисли начин за
обезбеђивање, чак и унутар постојећих законских ограничења, значајнијег доприноса спољних
стручњака, укључујући академске стручњаке, студенте и представнике тржишта рада, својим
завршним извештајима; (2) осмисли, у сарадњи са Министарством просвете, начин за КАПК да
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објави своја почетна мишљења за почетне акредитације/извештаје о ново акредитованим
установама и њиховим програмима; (3) јасније дефинише правила за објављивање извештаја у
својим интерним прописима; и (4) размотри могућност достављања нацрта својих
високошколских установа ради провере тачности наведених чињеница. За повезану „системску“
препоруку о укључивању спољних стручњака, видети ЕСС 2.2.
Одговор НАТ-а:
Према новим прописима, чланови Одбора за ревизију морају да заједно раде и састављају
извештаје. Шаблони за све врсте рецензија су направљени и доступни су јавности. Такође,
високошколске установе добијају нацрте извештаја за проверу тачности чињеница у року од 15 дана
од дана пријема извештаја комисије.
Правила за објављивање извештаја још нису формално дефинисана. Међутим, НАТ планира
да на својим веб сајтовима објави сажетке свих извештаја на српском и енглеском језику. Крајем ове
године, НАТ ће започети са припремом публикације са свим новим прописима, квантитативном и
квалитативном анализом акредитованих и одбијених студијских програма и високошколских
установа, имајући у виду, поред осталог и податке прикупљене путем упитника на које су одговарали
рецензенти, тела за самовредновање високошколских установа и други. Што се тиче препоруке број
4, према новим поступцима процене квалитета, нацрт извештаја комисије за рецензију шаље се
високошколској установи ради провере тачности чињеница.

ЕСС 2.7 Притужбе и жалбе - Делимично усклађено
Препоруке ENQA 2017 након анализе : Панел препоручује да (1) КАПК покрене поступак за
високошколске установе за подношење жалбе како је дефинисано у ЕСС 2.7, и (2) да се у оквиру
КАПК оснује засебно жалбено тело (или ако је могуће, да се у оквиру Обезбеђења квалитета
формира посебно жалбено тело у складу са недавно усвојеним Законом о високом образовању).
Одговор НАТ-а:
Правни оквир за примену ове препоруке је ограничен. Нови ЗВО је у суштини задржао стари
жалбени систем у коме је НСВО жалбено тело за негативне одлуке НАТ-а, а које НАТ-у не омогућава
да има посебно тело у свом саставу, које би разматрало жалбе. Међутим, НАТ тренутно ради на
жалбеном поступку / притужбама који има за циљ да испуни услове које захтевају Стандард ЕСС
2.7 и ЗВО и да регулише поступање НАТ-а када НСВО врати захтев за акредитацију НАТ-у на поновно
разматрање, у духу ЕУС-а.

ЕСС 3.1 Активности, политика и процеси провере квалитета - Делимично усклађено
Препоруке ENQA 2017 након анализе: Панел подстиче КАПК да размотри оснивање саветодавног
тела које би укључивало међународне стручњаке.
Одговор НАТ-а:
Ова препорука се још увек разматра како би се пронашао најбољи начин за њену примену.
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ЕСС 3.2 Званични статус – У потпуности усклађено
ЕСС 3.3 Независност – У великој мери усклађено
Препоруке ENQA 2017 након анализе: Панел препоручује да се КАПК обезбеди сопственим
банковним рачуном како би се административно смањила његова зависност од Министарства
просвете, што има значајан утицај на планирање и управљање КАПК-ом. За препоруку о
жалбеном поступку видети ЕСС 2.7.
Одговор НАТ-а:
Као независно тело и правно лице, НАТ има сопствени банковни рачун и обезбеђује
сопствено финансирање, независно од Министарства.

ЕСС 3.4 Тематске анализе - У великој мери усклађено
Препоруке ENQA 2017 након анализе : Панел препоручује да КАПК редовно израђује тематске
анализе које се баве квалитетом и унутрашњим обезбеђењем квалитета, поред оних које су на
располагању и планиране, а које се баве квантитативним аспектима.
Одговор НАТ-а:
НАТ планира да издаје различите извештаје, након примене првог циклуса акредитације у
складу са новим правилима и процедурама.

ЕСС 3.5 Ресурси – У значајној мери усклађено
Препоруке ENQA 2017 након анализе: Панел препоручује да КАПК побољша своје планирање и
управљање ресурсима како би се осигурало да на најбољи могући начин искористи доступне
ресурсе. Видети сличну препоруку о банковном рачуну под ЕСС 3.3.
Одговор НАТ-а:
Планирање ресурса врши Управни одбор НАТ-а, који је, према ЗВО-у, задужен за
одобравање финансијског плана. Пошто је НАТ ново тело, биће потребно неко време да се постигне
оптимално планирање ресурса.

ЕСС 3.6 Унутрашња провера квалитета и професионални Етички кодекс - Делимично
усклађено
Препоруке ENQA 2017 након анализе: Панел препоручује да КПК (1) разради акциони план за развој
свог система унутрашње провере квалитета и (2) успостави формалне механизме за редовно
прикупљање повратних информација од спољних лица, након сваког прегледа и ревизије
акредитација, као и за даље кораке након што прикупи повратне информације из унутрашњих
и спољних извора.

58

Одговор НАТ-а:
КАПК 2018 је већ припремио упитнике за представнике високошколских установа и
рецензената након обуке. Анализа одговора представљена је у Поглављу: Информације и
мишљења заинтересованих страна овог извештаја. НАТ планира да сваке године објављује
самовредновање користећи спољне и унутрашње повратне информације. Такође планира да
примењује ISO Стандарде: 9000, 20000 и 27000.

ЕСС 3.7 Циклична спољашња анализа агенција – У потпуности усклађено

SWOT анализа
НАТ је у фази израде новог система акредитација и дубље анализе трендова и понашања ће
се вршити у будућности. SWOT анализу су спровели КАПК 2018 и Управни одбор почетком 2019.
године и она би требало да пружи јаснију слику тренутне ситуације положаја НАТ-а.
СНАГЕ
- успостављање НАТ-а као независног тела;
- компетенције, професионалност и одговорност
чланова КАПК 2018;
- искуства претходних КАПК;
- стандарди за интерне и спољашње процене
високог образовања у складу са ЕСС-ом;
- посвећеност чланова КАПК побољшању квалитета у
високошколском образовању;
- велики број расположивих обучених рецензената;
- Учешће студената и других актера у активностима
НАТ-а;
- саветодавна улога КАПК;
- добра сарадња са високошколским установама.
- компетенције, професионалност и одговорност
административног особља;
СЛАБОСТИ
- недовољан број административног особља;
- недовољно укључивање међународних стручњака
и рецензената у акредитације и спољашњу процену
високошколских установа;
- број рецензената у неким областима који нису
адекватно распоређени;
- жалбени поступак није у складу са ЕСС-ом;

ПРИЛИКЕ
- Повећање свести представника тржишта
рада о њиховој улози као партнера у ВО;
- Развој интерне провере квалитета у
високошколским установама;
- Унапређење систематског откривања
ефикасности процеса акредитације и
спољашње провере квалитета и
ефикасности студирања (прикупљени
подаци);
- Добра сарадња са међународним
асоцијацијама (ENQA, EQAR, CEENQA, и др.)
и осталим агенцијама за Обезбеђење
квалитета;
- Учествовање у ЕРАСМУС + пројекту;
- Стварање регионалног пула рецензената;
ПРЕТЊЕ
- мала академска заједница у земљи (лични
контакти; већа вероватноћа сукоба
интереса);
- присутност корупције у различитим
областима друштва;
- недостатак дескриптора надлежности за
све научне/уметничке области на
европском нивоу;
- односи са НСВО у вези са жалбеним
поступцима;
- простор и инфраструктура канцеларије НАТ-а;
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Мере за ублажавање слабости бр. 1: Повећање броја административног особља обученог за
одређене активности као што су писање извештаја, укључивање административног особља у
међународне активности кроз учешће на конференцијама и радионицама и посете другим
европским агенцијама. Временски рок: 1-3 године
Мере за ублажавање слабости бр. 2 и 3: Кампања за увођење нових рецензената из домаће,
регионалне и међународне академске заједнице, организовање њихових обука и редовно
исплаћивање. Унапређење сарадње са различитим актерима (КОНУС, КАССС, СКОНУС, SКАССС,
Привредна комора, регионалне и међународне агенције за Обезбеђење квалитета, и др.)
Временски рок: 1-3 године
Мере за ублажавање слабости бр. 4: ЗВО је дефинисао жалбени поступак. Међутим, НАТ ће
покушати да ово питање регулише поштујући ЗВО, али у духу ЕСС.
Временски рок: 1 година
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Тренутни изазови и области за додатно побољшање

Овај Извештај о самовредновању представља напредак НАТ-а у развоју ефикаснијих
поступака акредитације и провере квалитета у високом образовању Републике Србије, на основу
Закона о високом образовању и препорука панела ENQA који су одржани у октобру 2017. Он садржи
бројне детаље о активностима које НАТ обавља од свог оснивања; међутим, желели бисмо да
укажемо на две најважније промене унутар уведеног система:
1. организовање НАТ-а као независне агенције, и
2. унапређену методологију поступака акредитације као и Спољашње провере путем
Комисије за рецензију и обиласке на терену, уз истицање одвојених улога у
доношењу одлука чланова КАПК 2018 и Комисије за рецензију.
Иако је НАТ независно тело, оно наставља сарадњу са МПНТР као и свим другим
релевантним актерима ради постизања вишег нивоа Обезбеђења квалитета у високошколским
установама, чиме се креће у правцу остварења културе квалитета високог образовања у Србији.
Циљ је да се омогући да сарађују на истом нивоу са другим високошколским установама у EHEA и
да успешно одговоре на изазове и нове потребе друштва у складу са одговарајућим развојем. Ми
препознајемо неопходне активности на спровођењу наше мисије, визије, стратегије и основних
вредности.
Да бисмо постигли овај циљ, подигли смо ниво обуке рецензената како би побољшали своје
компетенције и вештине у спровођењу унапређене методологије и квалитета Обезбеђења
квалитета и да бисмо их оспособили за успешан и ефикасан рад у оквиру система Обезбеђења
квалитета. Као предуслов, КАПК 2018 је сачинио нацрт Правилника, упутстава, образаца извештаја,
додатака, табела итд. које су одобрила надлежна тела у складу са ЗВО.
Након спровођења првог циклуса према новој процедури, НАТ планира да спроведе
квалитативну анализу система Обезбеђења квалитета у Србији како би се установило које области
треба побољшати. На основу европских трендова, резултата спроведене анализе и тренутно
препознате потребе за унапређењем жалбеног поступка према ЕСС-у, НАТ ће убудуће покренути
измене правног оквира за Обезбеђење квалитета високог образовања у Србији.
Овај извештај је НАТ-у пружио изврсну прилику да анализира свој рад од свог оснивања и
да утврди које области треба додатно унапредити, на путу ка Обезбеђењу квалитета.
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Прилози

ПРИЛОГ 1

Старост

III
Ниво
Високог
образовања

Докторске студије - Др
ДОКТОРАТ
180- (претходно остварених најмање 300 ЕСПБ на основним
студијама)

II
Ниво
Високог
образовања

Мастер
60 -120
ЕСПБ

Специјалистичке
академске студије
60
ЕСПБ

I
Ниво
Високог
образовања

„Bachelor“
Основне
академске
студије
180-240 ЕСПБ

„Bachelor appl.“
Основне
струковне студије
180 ЕСПБ

Мастер струковних
студија
120
ЕСПБ

Специјалистичке
струковне студије
60 ЕСПБ

КАНДИДАТИ

Стечена диплома након четири године студирања, који су прошли пријемни тест или
проверу способности
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ПРИЛОГ 2

Израда
прописа,
политика,
финансира
ње, развој
система

Праћење, процена
развој система за
Обезбеђење

Влада Србије

Национални Савет за
високо образовање
(НСВО)

примена процедура
за Обезбеђење
квалитета

Асоцијације
високог
образовања

Група за праћење
болоњског процеса

Национално тело за
акредитацију и проверу
квалитета

квалитета

Програм за развој и
спровођење,

Министарство просвете,
науке и технолошког
развоја (МПНТР)

(НАТ)
Универзитети

Факултети

Академије
уметности

Конференција
универзитета
(КОНУС)

Академије за
примењену
уметност

Високе школе
академских
студија

Високе школе
струковних
студија
(Политехника)

Конференција
академија
струковних студија

(КАССС)

Студентска
конференција
универзитета
(СКОНУС)

Студентска
Конференција
академија
струковних студија

(СКАССС)
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ПРИЛОГ 3:

Подношење захтева за проверу квалитета високошколске установе (МПНТР за
почетну акредитацију)

НАТ проверава да ли је документација комплетна

КАПК предлаже чланове Комисије за рецензију и њеног председника

Директор именује Комисију за рецензију, њеног председника и
координатора

Комисија за ревизију припрема прелиминарни извештај,
обиласке на терену и нацрт извештаја

Нацрт извештаја се шаље високошколској установи
на проверу наведених чињеница (15 дана)

Комисија за ревизију сачињава извештај узевши у
обзир мишљење високошколске установе

КАПК разматра извештај, и по потреби се
обраћа додатним стручњацима

КАПК доноси одлуку

НАТ издаје коначну одлуку и шаље је
високошколској установи
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