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Стандард 0: Уводне напомене о студијском програму 

 

Високa пословна школa струковних студија „Проф. Др Радомир Бојковић“ у 

Крушевцу (у даљем тексту: Школа) је самостална високошколска установа на којој се 

већ 24 година у континуитету реализују различити студијски програми, последњих 
десет година у пољу друштвено- хуманистичких наука. 

До сада је Школа је успешно пратила трендове у окружењу  и адекватно  

одговарала на њих, увођењем нових студијских програма.  И овом приликом Школа 

настоји да остане доследна у том погледу.  

Туризам и угоститељство постају значајна привредна грана у Расинском округу. 

Актуелна Стратегија развоја туризма Расинског округа  (у оквиру ње и угоститељство) 
предвиђа различите специфичне сегменате понуде у туризму  (зимски, здравствени, 
културни,  ловни и риболовни,  конгресни,  верски,  манифестациони, гастрономски 
туризам, туризам  винских путева, и др.) који интегришу његове различите елементе у 

погледу: трајања боравка (боравишни,  излетнички и викенд туризам); националне 
припадности туриста (домаћи и инострани туристи); старости туриста (дечји, 
омладински, пословни, породични и пензионерски туризам); просторног одређења 
(планински, бањски, сеоски - руални и градски – урбани туризам); и начина 

организовања (индивидуални, организовани и мешовити туризам).   

У Расинском округу се посебно могу истаћи познате туристичке дестинације,  

као што су Лазарев град у Крушевцу (бивша српска престоница), Манастир 

Љубостиња, Копаоник, Јастребац, Врњачка Бања, Рибарска Бања, као и манифестације 
као што су „Видовданске свечаности, „Жупска берба“, „Такмичења села“, и многе  

друге. У том смислу туризам је препознат као развојна шанса, за чије искоришћење су 

неопходни кадрови, који могу да оснаже туристичку понуду кроз: пружање 

правовремених и често тешко доступних информација; креирање адекватних промо-
информативних материјала; састављање квалитетних туристичких програма, њихову 

промоцију и реализацију; успостављање везе између туристичког сектора и других 

области (например здраве хране); и кроз многе друге туристичке активности. За 
оживотворење наведене стратегије потребни су образовани кадрови.  

У том смислу Школа је препознала потребу за одговарајућим кадровима, 
адекватно едукованих за туризам и угоститељство, и донела одлуку да све расположиве 
ресурсе Школе, између осталог,  стави и у функцију развоја знања и вештина повезаних 

са турзмом и угоститељствоом. Стратешки је оцењено је да би то требало да  буде 

Студијски програм ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО, основних струковних студија.  

Стога је на седници Наставног већа Школе, одржаној 28.09.2016. године усвојен 
предлог да се поднесе захтев за акредитовање студијског програма ТУРИЗАМ И 

УГОСТИТЕЉСТВО, основних струковних студија у трогодишњем трајању (180 

ЕСПБ), у оквиру друштвено-хуманистичког поља, у научној области Економске 
науке, чија се реализација планира у Школи по добијању акредитације, односно 

очекује се да то буде од школске 2017/2018. године. 

Студијски програм ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО (180 ЕСПБ), разликује се 
од студијских програма основних струковних студија Школе:  

 постојећих, Менаџмент у пословно индустријском систему (180 ЕСПБ) 

више од 30% од укупног броја ЕСПБ бодова, и Економија у пословно индустријском 



систему (180 ЕСПБ) више од 30% од укупног броја ЕСПБ бодова у оквиру групе 
стручно-апликативних и стручних предмета; као и  

 новог, Пословна информатика (180 ЕСПБ) више од 30% од укупног броја у 

оквиру групе стручно-апликативних и стручних предмета ЕСПБ бодова. 

 

 

 

 

Стандард 1. Структура студијског програма 

 

Студијски програм садржи елементе утврђене законом. 

 

 

 

1.1 Студијски програм ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО (Прилог 1.0) има следећу 

структуру: 
1. Назив и циљеви студијског програма; 
2. Врста студија и исход процеса учења; 
3. Стручни назив; 
4. Услови за упис на студијски програм; 
5. Листа обавезних и изборних предмета са  оквирним садржајем; 
6. Начин извођења студија;  
7. Потребно време за извођење појединих облика студија;  
8. Бодовна вредност сваког студијског предмета исказана у складу са Европским 

системом преноса бодова (ЕСПБ) ; 
9. Предуслови за упис појединих студијских предмета или групе предмета; 
10. Начин избора студијских предмета из других студијских програма; 
11. Услови за прелазак са других студијских програма; 
12. Друга питања од значаја за извођење студијског програма. 

 

1.2 Обим студија изражава се бројем ЕСПБ. У складу са Законом,  циљ и исход студијског 

програма ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО се остварују кроз 180 ЕСПБ. Структуру студијског 

програма чине студијски предмети са две димензије ЕСПБ, односно 7 и 8 ЕСПБ, осим за предмет 
Пројектни рад из туризма и угоститељства, који има 15 ЕСПБ.  

Вредност 1 ЕСПБ је утврђена пробабилистички, на основу уведених претпоставки. Полазећи 

од чињенице да школска година по правилу траје 42 радне недеље, односно ако се изузму 2 недеље 
зимског распуста долази се до броја од 40 радних недеља. Ако се претпостави да највећи број 

студената  положи испит из 2 испитна рока, долази се до броја од 38 радних недеља. Недељно 

ангажовање студента је 40 сати. Укупно ангажовање студента просечних способности  (који положи 
све испите из просечно 2 испитна рока) износи:  38 рад. недеља/год. x 40 сат/нед. = 1520 сати/год. 
Вредност 1 ЕСПБ (сати) = (1520 сати/год) : 60 ЕСПБ/год = 25.3 сати, на основу чега је усвојена 

стандардна вредност 1ЕСПБ = 25 сати. 



Студијски програм обухвата укупно 28 студијских предмета. За сваки предмет  су дати 
следећи основни елементи: назив предмета; број ЕСПБ бодова; статус предмета; циљ предмета; 

исходи - компетенције; оквирни садржај (предавања и вежбе); обавезе студента, које се реализују 

кроз активну наставу и самостални рад студента у оквиру предиспитних активности и испита и 
њихово вредновање; начин извођења наставе; провера знања, оцењивање и начин полагања испита; 
основна и допунска литетратура.  

Концептом студијског програма ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО је предвиђен курикулум 

који чини следеће: укупно студијских предмета (28); број испита које студент мора да положи (23); 
од којих обавезних студијских предмета (18) и  изборних студијских предмета (5). 

Студијски програм ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО је предвиђен да се реализује на 

традиционалан начин. 

Студијски програм ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО подржан је свим неопходним ресурсима 

за овај начин извођења студија. 

 

Евиденција:  

Студијски програм ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО - Прилог 1.0 

Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)- Прилог 1.1 

 

 

 

Стандард 2. Сврха студијског програма 

 

Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности.  

 

 

Студијски програм ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО основних струковних студија 
концептиран је тако да интегрише релевантне целине наставних дисциплина, које су међусобно 

усаглашене према структури предметних садржаја са академско-општеобразовним, стручним и 

стручно апликативним знањима и вештинама.  

 

2.1 Сврха студијског програма ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО је да се његовим похађањем 

и успешним завршетком образује Струковни економиста: 
 који поседује теоријска и практична знања и вештине из ужих научних области туризма и 

угоститељства и пословне економије, неопходних за успешно обављање задатака унутар различитог 

пословног окружења, а за чију реализацију се захтева интеграција наведених знања и вештина;  
 који након успешног завршетка студија може да се запосли у компанијама привредног 

сектора које послују у различитим специфичним сегменатима туристичке и угоститељске понуде и 

које упражњавају различите услужне елементе који се тичу трајања боравка, националности и 



старости туриста, као просторног одређења и начина организовања туристичких производа. 
 код кога су развијене личне креативне способности које ће му бити неопходне у даљем 

развоју каријере; 
 који поседује знања неопходна за наставак одговарајућих специјалистичких студија; 
 који ће бити од користи привреди, на тај начин што ће моћи да се успешно укључи у рад на 

пословима туризма и угоститељства, пре свега у Расинском округу, потом и у осталим окрузима у Србији, 
као и у  земљама Европе и света; 

 чија диплома (заједно са додатком дипломи) одговара за следећа типична занимања: 
Координатора развоја туристичких и угоститељских производа у јавном и приватном сектору, МСП 

сектору и сеоском туризму; Сарадника у органима државне и локалне управе који су у вези са 

сектором туризма и угоститељства; Организатора или асистента сајамских приредби, конгреса, 

конференција и изложби, спортских, рекреативних и других манифестација; Планера, аналитичара и 
сарадника у организацијама и удружењима туристичке и угоститељске делатности; Референта у 
туристичкој агенцији; Менаџера туристичке дестинације; ПР и/или аналитичара маркетинга у 

туристичким организацијама; 

 

2.2 Сврха студијског програма ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО је у складу са задацима и 

Школе и то по следећим основама:  

(1) сврха студијског програма ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО и задаци Школе имају за 

делатност струковно образовање студената у сродним областима, односно областима које су у вези са 
економијом и менаџментом. 

(2) сврха студијског програма ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО и циљеви Школе имају 
заједничке елементе у погледу усмерења  на пословно окружење, стварање једнаких услова 

заинтересованим за стицање високог струковног образовања, реализације наставе, система управљања 

квалитетом, иновација наставе студијског програма на основу повратних информација и др. 

 

Евиденција:  

Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт институције)- Прилог 1.1 

 

 

 

Стандард 3. Циљеви студијског програма 

 

Студијски програм има јасно дефинисане циљеве. 

 

 

Студијски програм ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО основних струковних студија има за 

циљ теоријско и практично овладавање наставним градивом из предметних садржаја који обезбеђују 

стицање савремених стручних знања и вештина, чиме је студент оспособљен за примену 
интегрисаних знања, метода и техника пословања на оперативном нивоу пословања у економској 



сфери пословног окружења. 

 

3.1 Циљеви студијског програма ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО су постизање 

компетенција и струковних вештина из релевантних области пословне економије и туризма и 
угоститељства, и обухватају: 

- упознавање студената са актуелним питањима и проблемима пословно економског 
окружења, као и места и улоге туризма и угоститељства у њему;  

- стицање стручних и практичних знања и вештина, од стране студената, из области 

пословне економије и релевантних области туризма и хотелијерства, неопходних за успешно 

обављање послова у области туризма и угоститељства у  предузећима (микро, мала, средња и велика), 
предузетничким радњама, јавним предузећима, у финансијским, осигуравајућим, туристичким, и 

државним институцијама, као и у локалној управи; 
- образовање кадрова који ће бити способни да организују и реализују разноврсне активности 

у области туризма и угоститељства, чиме ће постати креатори и носиоци развоја туризма и 
угоститељства у Расинском округу, Србији и шире; 

- развој вештина и искустава, као и способности  комуницирања и сарадње у тимском раду; 
- развој способности за: идентификовање проблема; развој критичког мишљења (кроз 

анализу постојећих конкретних решења);   предлагање нових решења проблема; стицање потребних 

знања као основе за наставак студија на специјалистичким струковним студијама, као и другим 

врстама и нивоима студија у земљи и иностранству; 
- коришћење компјутерске подршке у оперативном раду. 

 

3.2 Циљеви студијског програма ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО су у складу са задацима 

и циљевима Високе пословне школе струковних студија „Проф. др Радомир Бојковић“ у Крушевцу, 
јер их даље операционализују кроз оспособљавање студената за звање струковни економиста који је 

адекавтно едукован  за примену савремених знања и вештина у пословној економији, туризму и 

угоститељству у оперативном раду конкретног пословног окружења. 

 

Евиденција: 

Публикација установе (задаци и циљеви високошколске установе, сајт институције) - Прилог 1.1 

 

 

 

 

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената 

 

Савладавањем  студијског програма  студент  стиче  опште  и  предметно-специфичне способности 
које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.  

 

 



Савладавањем студијског програма ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО студент стиче опште и 
предметно-специфичне способности, које су у функцији квалитетног обављања стручних активности 

у пословном окружењу.  

 

4.1 Савладавањем студијског програма студент стиче опште способности за: 
- Анализу, синтезу и предвиђања решења, као и последица у оквиру решавања проблема у 

области туризма и угоститељства; 
- Развој критичког и самокритичког размишљања и приступа за превазилажење проблема у 

пословању и развоју привреде, у делу туризма и угоститељства; 
- Примену знања у пракси стечених кроз реализацију наставних  активности ради развоја и 

инвестирања у туризам и угоститељство; 
- Разумевање кључних активности које се спроводе у оквиру туризма и угоститељства;   
- Развој  комуникационих способности и способности примене компјутерске подршке, као  и 

сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем  посебно у области туризма и 
угоститељства и везе са њима; 

- Комуницирање и тимску сарадњу; 
- Примену професионалне етике за поступање у  туризму и угоститељству, као и према 

ангажованима и  запосленима у том сектору привреде. 

 

4.2 Савладавањем студијског програма студент стиче предметно-специфичне способности 
за: 

- темељно познавање и разумевање дисциплине туризма и угоститељства (Основе туризма 

и угоститељства, Менаџмент туризма и угоститељства,  Промотивне активности у туризму, Услуге у 
туризму и угоститељству, Менаџмент туристичких дестинација, и Пројектни рад из туризма и 

угоститељства) као струке, уз остварену способност решавања конкретних проблема, уз употребу 
научних метода и поступака у пословању туристичких  и угоститељских организација;  

- темељно познавање и разумевање дисциплине пословне економије (Пословна економија, 

Макроекономија, Основе маркетинга, Основе рачуноводства, Односи с јавношћу,  Теорија иновација 
и др.) неопходних за успешно обављање задатака унутар пословног окружења за чију реализацију се 

захтева интеграција наведених знања и вештина;  
- темељно познавање и разумевање осталих релевантних дисциплина социологије 

(Социологија, Менаџмент људских ресурса), менаџмента (Основе менаџмента, Еколошки 

менаџмент), информатике (Пословна информатика,    Комуникационе технологије, Информациони 

системи, Електронско пословање), организације (Организација предузећа), математике (Пословна 

статистика) и страног језика (Пословни енглески језик I и Пословни енглески језик II), 
- повезивање знања из стручних дисциплина пословне економије, туризма и угоститељства и 

осталих релевантних дисциплина и њихову примену у пословању туристичких  и угоститељских 

организација; 
- успешно обављање послова у области управљања, комуникације, развоја туристичке 

понуде, услуга, цена, промоције, истраживања туристичког тржишта, као и решавања конкретних 

проблема из области туристичке и угоститељске тражње; 
- праћење и примену иновација у области туризма и угоститељства; 
- употребу информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима из 

релевантних стручних дисциплина туризма и угоститељства и пословне економије. 

 

Након успешног завршетка студијског програма, струковни економиста (у области туризма) 

ће бити оспособљен за обављање широког спектра пословних активности из области туризма и 

угоститељства као што су послови: 
- Координатора развоја интегралних туристичких и угоститељских производа у 

организацијама јавног и приватног сектора, МСП сектора и сеоског туризма; 



- Сарадника привредног сектора за туризам и угоститељство у органима државне и локалне 
управе; 

- Организатора или асистента организатора сајамских приредби, конгреса, конференција, 
изложби, спортских, рекреативних и других туристичких манифестација.   

- Планера, аналитичара и сарадника у привредим организацијама и удружењима туристичке 

и угоститељске делатности; 
- Референта пословнице туристичке агенције; 
- Менаџера туристичке дестинације; 
- Менаџера односa с јавношћу  (PR - Public relations) и/или маркетинг аналитичара у 

туристичким организацијама. 

 

Евиденција:  

Додатак дипломе - Прилог 4.1. 

 

 

 

 

Стандард 5: Курикулум 

 

Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула 

и њихов опис.  

 

 

Курикулум  студијског програма ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО  садржи листу и 

структуру обавезних и изборних предмета и њихов опис и презентован је на сајту Школе (Прилог 

1.1). 

 

5.1 Структура курикулума обухвата распоред предмета по семестрима, фонд часова активне 

наставе и ЕСПБ бодове и приказана је у оквиру Стандарда 1. Структура студијског програма и 
Табели 5.1. 

 

Концептом студијског програма ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО је предвиђен курикулум 
који чини следеће: укупно студијских предмета (28); број испита које студент мора да положи (23); од 

којих обавезних студијских предмета (18) и  изборних студијских предмета (5). 

Студијским програмом је предвиђено да су сви предмети  једносеместрални.  

На првој години студијског програма студенти изучавају 8 студијских предмета (сви 
студијски предмети су обавезни), са 20 часова предавања и 20 часова вежби недељно, који обезбеђују 

укупно 60 ЕСПБ. 



На другој години студијског програма студенти изучавају 8 студијских предмета, (6 
обавезних и 2 изборна предмета, за које се студентима нуде 4 предмета). Фонд часова је 20 часова 

предавања и 20 часова вежби недељно, а број бодова је 60 ЕСПБ. 

 На трећој години студијског програма студенти изучавају 7 студијских предмета (4 обавезна 
и 3 изборна предмета, за које се студентима нуде 6 предмета). Фонд часова је 20 часова предавања и 

20 часова вежби недељно, а број бодова је 60 ЕСПБ. 

 

5.2 Опис предмета садржи: назив, тип предмета, годину студија и семестар, број ЕСПБ, име 
наставника, циљ предмета са очекиваним исходом, знањима и компетенцијама, предуслове за 

похађање, садржај предмета, препоручену литературу, метод извођења наставе, начин провере знања 

и оцењивања студента, као и друге податке. Описи предмета су систематизовани и приказани у 
Књизи предмета и у оквиру Студијског програма ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО (Прилог 5.2).   

 

5.3 У структури студијског програма ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО основних струковних 
студија заступљене су следеће групе предмета у односу на укупан број ЕСПБ и то: 

 академско-општеобразовни предмети – 16,44% 
 стручни предмети  - 38,36% 
 стручно-апликативни предмети - 45,21% 

 

5.4 У структури студијског програма ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО изборни предмети су 
заступљени у односу на укупан број ЕСПБ са 21,67%. (Табела 5.3). 

 

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  првог нивоа 
студија  

Табела 5.2. Спецификација  предмета  

Табела 5.3. Изборна настава на студијском  програму  

Табела 5.4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу предмета: Академско-
општеобразовни предмети,  Теоријско-методолошки предмети, Научно, односно уметничко стручни, 
Стручно апликативни. 

 

Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (може бити представљен на овај начин или 

као извештај из електронског формулара) 

Извештај 2. Извештај о параметрима студијског програма (овај извештај следи из уноса података у 
електронски формулар) 

 

Евиденција:  

Распоред часова – Прилог 5.1 



Књига предмета (у документацији  и на сајту институције) – Прилог 5.2 

Одлука о прихватању студијског програма од стране стручних органа високошколске установе – 
Прилог 5.3 

 

 

 

 

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског програма 

 

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и уметности 

у одговарајућем образовно-научном, односно уметничко-образовном пољу и упоредив је са сличним 

програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног 
простора.  

 

 

6.1 Студијски програм ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО нуди студентима актуелна научна, 
односно стручна сазнања из области туризма и угоститељства у оперативном раду конкретног 
пословног окружења. 

 

6.2 Студијски програм ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО је целовит и свеобухватан и 
усаглашен је са осталим студијским  програмима у Школи:  

основних струковних студија 
- студијски програм Менаџмент у пословно индустријском систему, који се реализује у 

Школи почев од школске 2007/2008. године, 
- студијски програм Економија у пословно индустријском систему, који се реализује у 

Школи почев од школске 2012/2013. године, 
- студијски програм Пословна информатика, чија се реализација очекује након 

акредитације почев од школске 2017/18. године,  
- студијски програм Економија у пословно индустријском систему – студије на даљину, 

који се реализује у Школи почев од 2014/15. године. 

специјалистичких струковних студија 
- студијски програм Пословно индустријски менаџмент – студије на даљину, 

специјалистичких струковних студија, који се након поновне акредитације у 

измењеном облику реализује у Школи почев од 2015/16. године.  

 

6.3 Студијски програм ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО  је по основу учешћа предмета у 

курикулуму усклађен са три акредитована програма иностраних  високошколских установа из 
оквира европског и светског образовног простора. 



У фази концептирања студијског програма, а у циљу постизања његове компатибилности са 
одговарајућим студијским програмима струковних студија економија реномираних европских 

установа, спроведена је анализа структуре студијских програма економија који се реализују на 

европским и светским универзитетима.  

Студијски програми који највише одговарају предложеној структури предмета студијског 

програма ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО су студијски програми који се реализују на следећим 

институцијама: 

са ширег европског простора: 
 UNIVERZA U LJUBLJANI – EKONOMSKA FAKULTETA, LJUBLJANA, SLOVENIJA 

http://www.ef.uni-lj.si/dodiplomsko/vps_turizem 
 FACHHOCHSCHULE DES MITTELSTANDS, BIELEFELD, GERMANY 

http://www.surrey.ac.uk/undergraduate/international-hospitality-and-tourism-management  
 VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM, BLED, SLOVENIJA 

http://www.vgs-bled.si/index.php/program-gostinstvo-in-turizem/predmetnik  
 UNIVERSITY OF BRIGHTON, BRIGHTON, ENGLAND (GB) 

https://www.brighton.ac.uk/courses/study/international-hospitality-management-ba-hons.aspx 
 UNIVERSITY OF SURREY, GUILDFORD, ENGLAND (GB) 

http://www.surrey.ac.uk/undergraduate/international-hospitality-and-tourism-management 
 HES-SO VALAIS-WALLIS – SWITZERLAND  

http://www.hevs.ch/en/hautes-ecoles/school-of-management-and-
tourism/tourism/bachelors/studies-746 
 

изван европског простора: 
 UNIVERSITY GRANTS COMMISSION, NEW DELPHI, INDIA 

http://www.ugc.ac.in/pdfnews/9345249_B.A-_VS_-Tourism-Management.pdf  
 MT. HOOD COMMUNITY COLLEGE, PORTLAND, USA 

http://www.mhcc.edu/HospitalityTourismManagementCurriculum.aspx 

 

6.4 Студијски програм ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО је формално и структурно 
усклађен са Стандардима за акредитацију студијских програма првог и другог нивоа студија 

високог образовања. 

 

6.5 Студијски програм ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО је урађен у складу са Законом о високом 

образовању и  усаглашен је са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, 
услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања у мери, у којој је Закон о 
високом образовању усаглашен са европским стандардима. 

 

Евиденција:  

Документација о најмање три акредитована инострана програма, са којим је програм усклађен –

Прилог 6.1,2,3,  

Препоруке или усклађеност са одговарајућим добром праксом у европским институцијама-Прилог 

6.4 

 



 

Стандард 7: Упис студената 

 

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује студенте на 
одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и провере њиховог 

знања, склоности и способности. 

 

 

При упису студената на студијски програм ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО  основних 
струковних студија у обзир се узимају друштвене потребе за квалификацијом коју стичу студенти по 

завршетку студија. 

 

7.1 Број студената који се уписује на студијски програм ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО 

утврђен је на основу расположивих просторних и кадровских могућости Школе у погледу 

задовољења: I. Стандарда за акредитацију високошколских установа и II. Стандарда за акредитацију 

студијских програма првог и другог нивоа високог образовања и износи 30 студената. 

 

7.2 Врста знања и способности које се проверавају при упису студената одговарају природи 

студијског програма ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО,  начин провере одговара карактеру студијског 
програма и објављују се у Конкурсу. 

Право учешћа на Конкурс за упис у прву годину студија имају лица са претходно стеченим 

средњим образовањем. Кандидат за упис полаже пријемни испит, Тест општег знања и 
информисаности, који је у складу са Статутом Школе и Правилником о упису.  

Редослед кандидата за упис на студије утврђује се на основу општег успеха постигнутог у 

средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту.  

На основу критеријума и мерила утврђених Конкурсом и Правилником о упису,  Школа 
сачињава редослед - ранг листу пријављених кандидата применом следећих мерила: 

1) општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних оцена свих 
разреда помножи са 2, тако да кандидат може остварити најмање 12, највише 40 бодова; 

2) резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се до 60 бодова. Кандидат је положио 
пријемни испит ако освоји минимум 31 бод. 

 

Право уписа стиче кандидат који је на ранг листи рангиран у оквиру утврђеног броја 

студената за упис на студијски програм. 

У случају када кандидати имају исти број бодова по наведеним мерилима, одлуку о њиховом 

редоследу доноси Уписна комисија Школе. 

Учесник конкурса за упис може поднети приговор на редослед – ранг листу кандидата  
Директору, у предвиђеном року, у складу са Статутом Школе. 

Ближи услови за упис, као и поступак уписа на студијски програм дефинисани су Статутом 
Школе и Правилником о упису (који су доступни на сајту Школе- Прилог 1.1). 



 

Табела 7.1. Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по годинама студија у 

текућој школској години 

 

Евиденција:  

Конкурс за упис студената - Прилог 7.1 

Решење о именовању комисије за пријем студената - Прилог 7.2 

Услови уписа студената (извод из Статута институције, или други документ) - Прилог 7.3  

 

 

 

 

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената 

 

Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених у 

испуњавању предиспитниџ обавеза и полагањем испита.  

 

 

8.1 Студијски програм ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО студент завршава полагањем свих 

програмом предвиђених испита из појединачних предмета. Полагањем  сваког појединачног 

предмета студент стиче предвиђен број ЕСПБ бодова а њиховим кумулирањем савлађује студијски 
програм. Када положи све испите предвиђене студијским програмом студент стиче 180 ЕСПБ. 

 

8.2 Сваки појединачни предмет у студијском програму ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО  
има дефинисану вредност броја ЕСПБ бодова, која за једну групацију студијских предмета износи 8 
ЕСПБ, за другу групацију студијских предмета износи 7 ЕСПБ,  осим за Пројектни рад из туризма и 

угоститељства за који износи 15 ЕСПБ, што је већ напоменуто у Стандарду 1: Структура студијског 

програма. 

 

8.3 Број ЕСПБ бодова појединачних предмета студијског програма ТУРИЗАМ И 

УГОСТИТЕЉСТВО  утврђен је на основу радног оптерећења студента у савлађивању одређеног 

предмета и применом јединствене методологије Школе за све предмете овог студијског програма. 
Начин је описан у Стандарду 1: Структура студијског програма. Радно оптерећење студента у 

савалађивању  сваког појединачног предмета (изражено активном наставом и самосталним радом 

студента) усклађено је са вредностима ЕСПБ бодова додељених појединачним предметима.   



 

8.4 Успешност студента у савлађивању сваког предмета на студијском програму ТУРИЗАМ 

И УГОСТИТЕЉСТВО континуирано се прати током наставе у семестру и изражава се поенима.  

Праћење студента у савлађивању сваког предмета се остварује на тај начин што наставник и 
сарадник спроводе редовно евидентирање и вредновање присуства и ангажовања студента настави – 
до 20 поена, реализованих активности у оквиру самосталног рада (урађених и одбрањених теоријских 
или практичних семинарских радова, односно задатака за самостални рад – до 15 поена, као  и  

положеног  колоквијума – до 15 поена. 

На тај начин студент у оквиру предиспитних обавеза може да стекне максимално 50 поена.  

Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита – до 50 поена, студент може 

остварити највише 100 поена. 

 

8.6 Сваки предмет из студијског програма има јасан и објављен начин стицања поена. Начин 

вредновања предиспитних обавеза и испита у поенима дефинисан је описом - спецификацијом сваког 
појединачног предмета у студијском програму.  

О предиспитним обавезама и испиту, као и о броју поена за предиспитне обавезе и испит, 

наставник обавештава  студента на почетку семестра. Студент се о томе обавештава и увидом у 

студијски програм. 

 

Структура и врста преспитних обавеза сваког предмета и начин њиховог вредновања 

укључујући и испит, изражен у  поенима дефинисани су спецификацијом предмета у Студијском 
програму ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО /налази се у публикацији Информатор за студенте (у 

електронском облику и на сајту Школе)- Прилог 1.1/ , односно унутар Књиге предмета – Прилог 5.2 
. 

 

Наставник и сарадник спроводе редовно праћење, вредновање присуства и ангажовања 

студента у оквиру активне наставе, као и ангажовање у самосталном раду кроз евидентирање и 

вредновање урађених и одбрањених семинарских радова (односно задатака за самостални рад) и 
колоквијума. 

 

Укупан остварени број поена преводи се у коначну оцену која показује успешност 
савладаности предмета, која може бити од 5 (није положио) до 10 (одличан). Оцена студента је 

заснована на укупном броју поена које је студент стекао испуњавањем предиспитних обавеза и 

полагањем испита а према квалитету стечених знања и вештина. Начин превођења укупног броја 

поена, у коначну оцену, приказан је у наредној скали (табели) оцењивања: 

 

Остварено 

поена од 0 до 54 од 55 до 64 од 65 до 74 од 75 до 84 од 85 до 94 од 95 до 100 

Коначна 

оцена 5 6 7 8 9 10 



 

 

Табела 8.1. Статистички подаци о напредовању студената на студијском програму 

 

Евиденција:  

Књига предмета (у документацији  и на сајту институције) - Прилог 8.0  

 

 

 

 

Стандард 9: Наставно особље 

 

За реализацију студијског програма обезбеђено је наставно особље са потребним научним, 
уметничким и стручним  квалификацијама.  

 

 

9.1 Број наставника одговара потребама студијског програма ТУРИЗАМ И 

УГОСТИТЕЉСТВО и одређен је на основу броја предмета и броја часова на тим предметима. 

На реализацији студијског програма ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО  ангажовано је 29 
наставника који поседују потребне научне и стручне компетенције. Овај број наставника довољан је 

да покрије укупан број часова наставе и при том наставници остварују укупно 22,75 часова активне 
наставе на недељном нивоу, односно просечно 0,78 часова недељно. Број наставника у радном односу 

са пуним радним временом је 20 и 1 наставник је ангажован са 30% радног времена. По уговору о 

радном ангажовању је ангажовано 8 наставника. Проценат часова који изводе наставници у радном 

односу са пуним радним временом износи 71,43% према електронском обрасцу, али је овај проценат 
и већи обзиром да је у електронском обрасцу оптерећење наставника за један број предмета овог 

студијског програма пренето на друге студијске програме. 

Од укупног броја наставника који изводе наставу на студијском програму ТУРИЗАМ И 
УГОСТИТЕЉСТВО, проценат броја наставника са стеченим научним звањем доктора наука по 

годинама студија је следећи, и то:  
 I година студија - 77 %  
 II година студија – 67 %  
 III година студија – 92 %  

 

9.2 Број сарадника одговара потребама остварења студијског програма. Будући да је извођење 
највећег дела фонда часова вежби додељено наставницима, у оквиру њиховог преосталог 

расположивог фонда часова, укупан број сарадника Школе на овом студијском програму је 3, а они 



остварују укупно 2 часа активне наставе на недељном нивоу, односно просечно 0,67 часова недељно. 

 

9.3 Научне и стручне квалификације наставника одговарају обазовно-научном пољу и нивоу 

њихових задужења. Сви наставници поседују најмање 5 валидних референци из уже научне области у 
којој изводе наставу на студијском програму. Научне и стручне квалификације наставника  

презентоване су у Прилогу 9.5 Књига наставника - Студијски програм: ТУРИЗАМ И 

УГОСТИТЕЉСТВО . 

 

9.4 Подаци о наставницима и сарадницима, у складу са Правилником о стандардима за 

самовредновање и оцењивање квалитета (члан 74.), доступни су јавности у електронском облику на 

сајту Школе www.indmanager.edu.rs линк О школи/Наставници и сарадници.  

 

Табела 9.0. Укупни подаци о наставном особљу у установи  (листа се формира приликом уноса 

података у електронски формулар, установа је обавезна да у ову табелу унесе све податке који се 
траже) 

Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 

Табела 9.2.  Листа наставника ангажованих на студијском програму  

Табела 9.3.  Збирни преглед броја наставника по областима,  и ужим научним или уметничким 
областима ангажованих на студијском програму 

Табела 9.4.  Листа сарадника ангажованих на студијском програму  

  

Извештај 2. Број наставника према потребама студијског  програма  

Извештај 3. Број сарадника према потребама студијског програма  

Извештај 4. О параметрима студијског програма  

Извештај о структури студијског програма ( Биће формиран након уноса и обрачуна свих података у 
електронски формулар).  

 

 

Евиденција:  

Извод из електронске базе података Пореске управе Републике Србије (ЕБП – ПУРС) – Прилог 9.0 

Документација наставног особља у радном односу ангажованог на студијском програму –Прилог 9.1  

Уговори о ангажовању  наставника са непуним радним временом ангажованих на студијском 

програму – Прилог 9.2 

Сагласност високошколске установе на рад наставника на другој високошколској установи – Прилог 

9.4  



Дипломе наставника и сарадника са непуним радним временом – Прилог 9.4а 

Књига наставника ангажованих на студијском програму – Прилог 9.5 

Доказ о јавној доступности података о наставницима и сарадницима (публикација или сајт 

институције) – Прилог 9.6. 

 

 

 

 

Стандард 10: Организациона и материјална средства 

 

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-
технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и 
предвиђеном броју студената. 

 

 

10.1 За извођење студијских програма Школа обезбеђује одговарајући простор за извођење 

наставе, односно објекте са бруто простором који је већи од 2 м2 по студенту, за извођење наставе по 
сменама. 

Школа обезбеђује потребан простор од укупно 736,19 m2 
за рад Школе у две смене. Простор 

омогућава извођење наставе (предавања, вежбе, консултације) и обављање пратећих активности 
(библиотека, читаоница, студентски парламент, администрација и управљање).  

Школа користи следеће просторе: 
- Закупљени простор од укупно 400 m2 на период од шест година (Објекат А – Крушевац, 

улица Топличина 12), 
- Закупљени простор од 336,19 m2 на период од пет година (Објекат Б - Крушевац, улица 

Косанчићева бр. 36). 

 

На основу презентованог, Школа располаже са укупним простором од 736,19 m2. 

 

За извођење студијског програма ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО, Школа је 
обезбедила одговарајући простор за извођење наставе. За укупан број студената на овом студијском 

програму који износи 30·3=90, потребан бруто простор за извођење наставе у две смене је 90·2=180 
m2. 

 Потребан простор за остале студијске програме који се реализују у Школи је:  
- за студијски програм МЕНАЏМЕНТ У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ основних 

струковних студија, за 30 студената - 180 m2,  
- за студијски програм ЕКОНОМИЈА У ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКОМ СИСТЕМУ основних 



струковних студија, за 30 студената - 180 m2,  
- за студијски програм ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА основних струковних студија, за 30 

студената - 180 m2,  

што укупно износи 720м
2.  

Школа располаже са укупно 736,19 m2 простора, што је више од укупног потребног простора. 

 

10.2 Школа поседује амфитеатар, учионице, рачунарске лабораторије за извођење наставе, 

библиотечки простор и читаоницу, у складу са потребама студијског програма, примерено 
друштвено-хуманистичком научном пољу. Школа обезбеђује место у амфитеатру, учионицама и 

лабораторијама за сваког студента на студијском програму. 

 

10.3 Школа обезбеђује сву потребну техничку опрему за савремено извођење наставе. 
Потребна техничка опрема за савремено извођење наставе презентована је у Табели 10.2. 

 

10.4 Библиотека Школе располаже бројем од 2298 библиотечких јединица за извођење 

студијског програма, што се може видети у Табели 10.3. 

 

10.5 Школа обезбеђује покривеност свих предмета одговарајућом уџбеничком литературом, 
училима и помоћним средствима која су потребна за нормалну реализацију студијског програма, што 

се види из Табеле 10.4 и Табеле 10.5. 

 

10.6 За извођење студијског програма Школа је обезбедила потребну информациону 

технологију. 

 

 

Табела 10.1. Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на 

студијском програму 

Табела 10.2. Листа опреме за извођење студијског програма 

Табела 10.3. Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм  

Табела 10.4. Листа уџбеника  доступна студентима на студијском програму  

Табела 10.5.  Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима..., 
које се налазе у библиотеци или их има у продаји 

 

Евиденција:  

Извод из Књиге инвентара – Прилог 10.1 

Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. – Прилог 10.2  



Стандард 11: Контрола квалитета      

 

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем 

самовредновања и спољашњом провером квалитета. 

 

 

11.1 Контрола квалитета студијског програма ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО  
обухвата редовно и систематично праћење његове реализације и предузимање мера за 

унапређење квалитета у погледу курикулума, наставе, наставног особља, оцењивања 
студената, уџбеника и литературе. Контрола квалитета се спроводи у складу са 

Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета, а Извештај 

о самовредновању и обрађени резултати студентских анкета по годинама студија за 
постојеће студијске програме су јавно доступни на сајту Школе. 

 

На тај начин је уграђен механизам за непрекидно осавремењавање садржаја 

курикулума, и то са становишта испуњења очекивања студената, а такође и у погледу 
упоредивости са курикулумима одговарајућих високошколских установа у 

иностранству.  

 

11.2 Контрола квалитета студијског програма ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО  
обавља се у временским периодима, који за случај самовредновања износи највише три 

године, а за спољашњу проверу квалитета највише пет година.  

 

11.3 У контроли квалитета студијског програма обезбеђена је активна улога 

студената и њихова оцена квалитета студијског програма, у складу са Правилником о 

стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета. У оквиру Комисије за 
контролу квалитета, су и представници студената. Поред наведеног улога студената се 

огледа у редовном и систематичном оцењивању реализације студијских програма, 

квалитета курикулума, наставе, наставног особља, уџбеника и литературе кроз редовно 
анкетирање, као и њихово учешће у обради спроведених анкета. 

 

Табела 11.1. Листа чланова комисије за контролу квалитета 

 

Евиденција:  

Извештај о резултатима самовредновања студијског програма – Прилог 11.1 

Јавно публикован документ – Стратегија обезбеђења квалитета –  Прилог 11.2  

Правилник о уџбеницима – Прилог 11.3 



Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за 
квалитет – Прилог 11.4  

 

 

 

 

Стандард 12: Студије на даљину 

 

Студијски програм заснован на методама и технологијама образовања на даљину подржан је 

ресурсима који обезбеђују квалитетно извођење студијског програма. 

Високошколска установа може организовати студијски програм на даљину за сваку област и свако 

образовно-научно и образовно-уметничко поље, ако  наставни садржај, подржан расположивим 

ресурсима, може квалитетно усвојити кроз студије на даљину и ако се обезбеђује исти ниво знања 

дипломираних студената, иста ефикасност студирања и исти ранг (квалитет) дипломе као и у случају 
уобичајеног начина реализације студијског програма. 

 

 

Студијски програм ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО основних струковних студија није предвиђен 
да се реализује учењем на даљину. 

 

 

 

 


