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Стандард 1: СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

Примарни циљ Стратегије обезбеђења квалитета Високе школе СПЦ за уметности и
консервацију је непрекидно и систематско унапређење укупних активности и деловања.
Полазећи од већ постигнутих резултата у области високог образовања и акта о
акредитацији студијских програма Црквених уметности и Обнове и чувања, а припремајући
се за систематску и континуирану евалуацију на свим нивоима, Висока школа Српске
Православне Цркве за уметности и консервацију (Београд) интензивира своје активности, на
нивоу квалитета рада и унапређења организационе структуре. Циљ свих ових активности је
да се квалитет образовне, научне, стручне и свих других делатности Високе школе Српске
Православне Цркве за уметности и консервацију подигне на највиши ниво стандара о
квалитету из Закона о високом образовању и подзаконских аката Републике Србије, Устава
Српске Православне Цркве, а затим и аката које је усвојио Национални савет за високо
образовање и Комисија за акредитацију и проверу квалитета.
Реализујући перманентно опредељење Високе школа Српске Православне Цркве за
уметности и консервацију за достизањем високих стандарда квалитета у свим областима
делатности, уз уважавање принципа и стандарда система европског
универзитетског образовања и стандарда и упутстава Националног савета за високо
образовање који су усклађени са Стандардима и упутствима за осигурање квалитета у
европском простору високог образовања, наставници, сарадници, ненаставно особље и
студенти школе прихватају као неопходност успостављања институционалних оквира и
целовитог система обезбеђења и унапређења квалитета (у даљем тексту : система
управљања квалитетом). Његово целовито прихватање и имплементација у све облике
делатности Високе школе Српске Православне Цркве обезбеђује функционисање црквене
високошколске установе уз континуирано праћење, оцену, унапређивање и развој у свим
областима управљања квалитетом, према усвојеним стандардима у Републици Србији.
Реализација, на овај начин дефинисаног задатка, јесте дугорочан и веома сложен процес
који захтева перманентно ангажовање свих запослених и студената Високе школе. Овај
процес одвија се усвајањем и спровођењем низа потпуно координираних мера и акција на
основу усвојене Стратегије обезбеђења и унапређења квалитета (у даљем тексту:
Стратегија), којом се дефинишу:
- Декларација квалитета (мисија и визија), циљеви, опредељења
и принципи система управљања квалитетом;
- Области управљања квалитетом;
- Мере за управљање квалитетом;
- Субјекти управљања квалитетом;
- Промовисање и унапређење стратегије;
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- Опредељење за изградњу организационе културе квалитета;
- Повезаност образовне, научноистраживачке и стручне делатности.

Стратегија је у сагласности са:
– Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године "Службеном гласнику
РС", бр. 107/2012 од 9.11.2012. године.
– Законом о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017);
– Правилником о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа
и студијских програма („Службени гласник РС“, бр.106/06 бр. 106/06, 112/08, 70/11,
101/12 и 13/14) и Правилника о измена и допунама Правилника о стандардима и
поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма из 2015.
године;
– Правилник о стандардима за акредитацију високошколских установа (“Службени
гласник РС”, број 88/2017)
– Правилник о стандардима
гласник РС”, број 88/2017)

за акредитацију студијских програма (“Службени

– Правилник о стандардима за почетну акредитацију високошколских установа и
студијских програма (“Службени гласник РС”, број 88/2017)
– Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање
високошколских установа (“Службени гласник РС”, број 88/2017)

квалитета

– Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета
високошколских установа (“Службени гласник РС”, број 88/2017)
– измењеним и допуњеним Статутом Високе школе СПЦ;
– Правилник о обезбеђењу квалитета високог образовања на Високој школи
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Декларација квалитета, мисија и визија, циљеви, опредељења и принципи система
управљања квалитетом

Декларација квалитета
Управа Високе школе СПЦ је посвећена континуираном и систематском раду на
унапређењу квалитета постојећих студијских програма, наставног процеса и уметничкоистраживачког рада, уџбеника и литературе, опреме, административних послова као
ваннаставне подршке, вредновања наставе од стране студената, финансирања и процеса
управљања. Стога је, Висока школа СПЦ приступала изради и имплементацији целовитијег
институционалног оквира, односно система, којим се обезбеђује увођење, перманентно
праћење и оцена, као и предузимање мера за унапређење квалитета рада, односно
целовитијег система са сврхом да управља њиме.
Мисија
Висока школа СПЦ као високошколска установа која се бави образовањем у областима
црквених, ликовних и примењених уметности (консервације и рестаурације), обухвата
мисију стварања стручњака нових генерација из тих области и пружа квалитетно
образовање доступно свима који исказују аналогне потребе, обезбеђује највише стандарде у
високом образовању, подстиче интелектуални и лични развој; а са друге стране, омогућује
стручном уметничком подмлатку да ради заједници и да учествује у стварању нових дела и
у очувању класичних вредности.
Визија
Висока школа СПЦ је посвећена циљу, да остваривањем савремених студијских
програма, унапреди српску духовну културу на свим пољима. Висока школа СПЦ
организује квалитетне и савремене образовне програме, подстиче различитости, укључује
своје студенте у активности заједнице. Адекватни услови за стицање адекватних знања и
вештина, студентима Високе школе СПЦ омогућују конкурентност при запошљавању.
Висока школа СПЦ кроз перманентну едукацију запослених и системом контроле квалитета
обезбеђује да студенти буду увек на првом месту. Висока школа СПЦ, (сви наставници и
сарадници, ненаставно особље студенти, полазећи од постојећих кадровских потенцијала,
нивоа техничке опремљености и просторних капацитета) изражава спремност да своју
делатност у свим сегментима обавља поштујући већ усвојене високе стандарде квалитета,
али и спремност да се непрестано залаже за више стандарде и да квалитетом своје укупне
делатности, а посебно квалитетом свршених студенатана свим акредитованим студијским
програмима обезбеди поверење будућих студената, послодаваца, оснивача и друштва у
целини.
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Циљеви
Циљ израде Стратегије јесте остваривање Законом постављених циљева високог
образовања и даљег развоја академије.
Висока школа СПЦ је опредељена да непрекидно успоставља и унапређује целовит,
конзистентан, функционалан, ефикасан, флексибилан и потпуно транспарентан систем
управљања квалитетом, чиме се гарантује усклађеност квалитета наставних активности,
уметничко-истраживачког, стручног рада и свих других пратећих активности, са усвојеним
стандардима. Унапређење постојећег и, по потреби, увођење новог система управљања
квалитетом омогућава на Високој школи СПЦ даље ефикасно и континуирано праћење,
оцењивање, унапређивање и развој у свим областима у којима се прати квалитет.
Формулисање и усвајање система управљања квалитетом омогућава прихватање и даље
развијање културе квалитета, а тиме повећану личну мотивисаност за рад и повећану
одговорност у обављању делатности сваког запосленог и студената у складу са усвојеним
стандардима, као и рад на њиховом подизању на виши ниво.
Целовит, непрекидно унапрађиван, систем управљања квалитетом обезбеђује да
студенти стичу неопходан ниво знања и вештина према исходима сваког појединог
акредитованог студијског програма, доприноси повећању ефикасности студирања и
посебно, обучености студената за професионалне ангажмане, перманентно учење, активан
професионални живот у друштву. Примена новог система управљања квалитетом омогућиће
и квалитетан педагошки, уметнички, уметничко-истраживачки, стручни рад наставника и
сарадника Високе школе СПЦ, а тиме и њихово перманентно усавршавање и професионално
напредовање.
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Опредељења и принципи
Висока школа СПЦ је црквена, самофинансирајућа високошколска установа која
реализује усвојене и акредитоване студијске програме у области црквених, ликовних и
примењених уметности (консервација и рестаурација), односно уметничких области и
мултидисциплинарних наука. Висока школа СПЦ је стратешки опредељена да перманентно
успоставља неопходну и корисну везу образовне делатности (преношење знања), научноистраживачке делатности (стварање, „производња“ знања) и уметничко-стручне делатности
(примена знања).
Висока школа СПЦ оцењује да су у досадашњем раду прихваћени, традиционални
принципи и методи обезбеђења квалитета наставног процеса, уметничко-истраживачког,
уметничко-стручног рада, али да студенти у стицању знања и вештина могу да се
унапређују.
Процена квалитета студијских програма, планова и програма наставних дисциплина,
свих наставних активности наставника и сарадника може бити још систематичнија.
Квалитет свршених студената се може комплетније анализирати. Повратне информација
од послодаваца најразличитијих врста, односно у различитим делатностима, се могу
систематичније прикупљати и користити за унапређење студијских програма.
Рад Високе школе СПЦ, на основу структуре предиспитних и испитних обавеза
студената и друго, може да се унапреди.
Мере и активности које се дефинишу Стандардима за самовредновање и оцењивање
квалитета обезбеђује висок квалитет не само наставних планова и програма наставних
области сваког акредитованог студијског програма који се заснива на оптималном балансу
стечених теоријских знања, практичних вештина и професионалних способности, већ и
развија способност студената за критичко мишљење, истраживачки рад и перманентно
учење, а тиме и квалитетно укључивање у професионални рад, друштвени живот и његов
развој. Савремени методи едукације засновани на интерактивном и континуираном раду
студената условиће виши ниво одговорности самих студената за образовање и напредовање
у професионалном животу.
У другим поменутим областима обезбеђења и унапређења квалитета прихватање и
примена стандарда и процедура омогућиће подизање квалитета на највиши ниво према
тренутним кадровским, просторним, техничким и свим другим могућностима Високе школе.
Важан задатак Високе школе СПЦ у процесу имплементације новог система
управљања квалитетом биће и подршка (техничка, стручна, финансијска и друга)
студентима и запосленима у намери да се унапреди квалитет рада, едукација, као и
спровођење неопходних превентивних и корективних мера када је то потребно.
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Као посебни принципи, препознају се:
Усвајање, примена и даљи континуиран развој система управљања квалитетом,
односно укључивање свих запослених и студената.
Унапређивање стандардизације свих сегмената делатности Високе школе што
омогућава ефикасан и сврсисходан (целисходан) рад, као и стимулативне мере за повећану
одговорност и креативан приступ обављању делатности запослених.
Декларацијом квалитета, мисијом и визијом тежи се унапређењу квалитета свих
делатности Високе школе, водећи рачуна о специфичностима појединих сегмената,
објективним ограничењима у односу на простор, однос броја наставника, сарадника,
студената и друго.
Систем управљања квалитетом мора бити толико флексибилан да омогући
иновирање прихватањем и применом нових и бољих стандарда и процедура.
Примена свих позитивних прописа (домаћих и међународних) је неопходна како
би се, пре свега, обезбедио законит рад Високе школе СПЦ, а обавезно је и периодично
упоређење његових аката са овим прописима, ради прилагођавања, измене односно допуне
или доношења нових.
Највећа брига Високе школе СПЦ је да компетенције свршених студената буду у
складу са потребама послодаваца. О послодавцима се перманентно прикупљају
информације од референтних установа.
На Високој школи – Академији СПЦ спроведи се, на свим нивоима, перманентно
самовредновање. Због побољшања квалитета наставе анализирају се и усклађују планови и
програми на оба студијска програма за будућу академску годину.

Постављени циљеви су:
Повећати ефикасност система образовања у погледу смањења броја оних који одустају
од студија, као и смањења дужине студирања – због чега је дошло до увођења двостепени
систем образовања (основне студије – студије) са Европским системом преноса бодова
(ЕСПБ) као мером радног оптерећења студената.
Хармонизовати систем образовања са другим факултетима и европским тенденцијама
са посебним нагласком на осигурање квалитета – увести контролне механизме који ће
осигурати високи ниво квалитета образовних исхода, наставе и истраживачког рада.
-Успоставити релевантност наставних програма имајући у виду националне потребе
и захтеве црквеног живота.
- Промовисати концепт практичних студија које обезбеђују вештине и способности.
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- Укључити студенте у процес образовања.
- Промовисати мобилност студената и наставника.
На ширем плану ово подразумева:
Допринос развоју културе у савременом (секуларном)
хришћанских вредности у држави и у породици европских народа.

друштву,

промоцију

Ради достизања постављених циљева планиране су бројне активности које могу бити
груписане у три категорије:
- Анализа курикулума са посебним нагласком на дефинисање профила;
- Анализа постојећег стања у друштву и могућност Високе школе да утиче на српску
културу;
- Анализа Сектора за високо и више образовање – структуре, функција и задатака,
људских и финансијских ресурса – и система управљања високим образовањем на
националном нивоу.
Рад на теренским пројектима из области уметности и заштите се посебно оцењује у
оквиру силабуса из главних – стручних – предмета, те на тај начин студент поред искуства
стиче и развија креативност, али и испуњава предиспитне обавезе из главних предмета у
оквиру студијског програма.
Завршни рад представља заокружени пројекат, који потписује Висока школа СПЦ,
односно такав вид уметничког истраживања јесте део презентације школе и курикулума
који је акредитован.
Дакле, примењивост знања која се стичу на Високој школи СПЦ на тај начин показује
спремност школе да учествује у савременим токовима духовне културе, али и да оплемењује
културу српског народа у целини.

Краткорочни и дугорочни планови:
Краткорочни план: упис највише 18 студената на основне академске студије и 14
студената на мастер академске студије на оба студијска програма, због жеље управе Високе
школе да би се сви студенти који дипломирају, касније, и запослили у струци;
Дугорочни план – оспособљавање кадра за фрескописање цркава у епархијама СПЦ;
иконописање икона за иконостасе; консервација и рестаурација фресака и икона за храмове
широм епархија СПЦ; организовање изложби, организовање Симпосиона и објављивање
зборника радова са истих; објављивање годишњака, организовање студијских екскурзија,
организовање предавања стручњака из области црквених уметности, обнове и чувања итд.
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Области управљања квалитетом
Прихватајући стандарде које је утврдио Национални савет за високо образовање,
Висока школа СПЦ својим интерним системом управљања квалитетом обухвата следеће
области квалитета:
-Квалитет студијских програма;
- Квалитет наставног процеса;
- Квалитет уметничко- истраживачког и стручног рада;
- Квалитет наставника и сарадника;
- Квалитет студената;
- Квалитет уџбеника и литературе;
- Квалитет библиотечких и информатичких ресурса;
- Квалитет управљања и квалитет ненаставне подршке;
- Квалитет простора и опреме;
- Квалитет финансирања;
- Улога и допринос студената у процесу самовредновања, провере и обезбеђења
квалитета;
- Унапређење система управљања квалитетом, систематско праћење и периодична
провера квалитета.

Мере за обезбеђење квалитета

Правни оквир
Систем управљања квалитетом постаје функционалан, само уколико се непрекидно
усклађују (мењају или допуњују) постојећа општа правна акта Високе школе СПЦ, односно,
по потреби, доносе нова опша правна акта.
Општа правна акта су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Статут Високе школе СПЦ;
Правилник о систематизацији радних места;
Правилник о уџбеницима;
Правилник о начину полагању испита и оцењивања на испиту
Правилник о изложбама;
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената;
Пословник Савета Високе школе;
Пословник Наставно- уметничког већа;
Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника;
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10. Правилник о посебним условима за избор у звање сарадника;
11. Правилник о начину избора и време на које се бира наставник страног језика
односно вештине;
12. Правилник о поступку самовредновања и оцењивања квалитета студијских
програма, наставе и услова рада;
13. Правилник о условима, начину организовања и вредновања добровољног рада
студената у локалној заједници
14. Правилник о начину и поступку припреме и одбране завршног рада;
15. Правилник о начину избора и броју чланова студетског парламента;
16. Правилник о условима и поступку давања сагласности за ангажовање наставника
на другој високошколској установи;
17. Правилник о правилима студија;
18. Упутства за писање завршног и мастер рада;
19. Правилник за коришћење књижнице.
Изградња организационе структуре
Неопходно је прецизније утврдити надлежност органа Високе школе СПЦ у управљању
квалитетом и одговарајућих тела у складу са Статутом и Правилником самовредновању,
која имају надлежности у праћењу, оцени и развоју квалитета, јасније дефинисати њихов
делокруг, односно надлежности, овлашћења и поступак у раду.
Имплементација
Унапређени систем управљања квалитетом почео је да се примењује од академске
2009/2010. године, пошто се усвојена и стратегија и општа правна акта.
Процес имплементације подразумевао је сет краткорочних и дугорочних мера и акција
између којих је неопходно да постоји временски континуитет и садржинска усклађеност, а
то су:
- утврђивање плана управљања квалитетом за наредни период;
- континуирано праћење, унапређење и развијање квалитета анализом резултата интерне
провере и оцене квалитета, односно процес самоевалуације и екстерне провере и оцене
квалитета, односно процес евалуације;
- развијање културе квалитета међу запосленима и студентима континуираном
разговорима о квалитету и начинима побољшања квалитета;
- институционална подршка студентима;
- развој институционалне подршке наставницима, сарадницима и ненаставним радницима
Високе школе СПЦ ради побољшања њихових компетенција за достизање прихваћених
стандарда и процедура управљања квалитетом;
- организовање едукативних семинара о стандардима и процедурама;
- организовање едукације за унапређење знања и вештина потребних за примену нових
метода наставних активности;
- организовање едукације за унапређење управљачких компетенције као и других
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стручних компетенција;
- предузимање активности на подизању нивоа услова рада свих запослених и студената и
њихове мотивисаности за рад и студирање;
-непрекидно унапређење информатичке односно уопште техничке инфраструктуре,
библиотечких ресурса, просторних и свих других објективних услова, као подршке
систему управљања квалитетом;
- перманентно промовисање свих елемената система управљања квалитетом међу
запосленим и студентима, у укупној академској заједници и друштву у целини.
Промовисање и унапређење стратегије
Стратегија управљања квалитетом Високе школе СПЦ доступна је јавности и
промовише се преко званичне Интернет презентације, или механизама саме школе, тј.
сарадника, студената и у научно-уметничкој и стручној јавности.
Мере за унапређење стратегије квалитета Високе школе СПЦ обухватају велики број
активности које се дефинишу, усвајају и спроводе у циљу постизања жељеног нивоа у
квалитету и његовог континуираног унапређења, и то:
-усклађивање акредитованих студијских програма по обиму и садржају са
студијским програмима референтних школа у земљи и свету;
- континуирано инвестирање финансијских средстава ради побољшања техничких
параметара простора за извођење наставе, посебно даља набавка опреме и
сервисирање постојеће, која би, поред коришћења у наставном процесу на
акредитованим студијским програмима била и у функцији организовања
уметничког -истраживачког рада на Високој школи СПЦ, а ради достизања
националних и међународних стандарда у области рада;
- примена националних и међународних стандарда у односу на потребан број
наставника и сарадника за извођење свих акредитованих студијских програма и
научно-истраживачке делатности;
- примена Законом о високом образовању предвиђених критеријума за избор
наставника и сарадника и усклађивање ових критеријума са националним и
међународним стандардима у овој области;
- континуирана едукација наставника и сарадника Високе школе СПЦ;
- учешће наставника и сарадника на конференцијама и саветовањима научног и
стручног карактера;
- примена високих критеријума за израду (и издавање) уџбеника наставника и
сарадника;
- финансирање едиције уџбеника наставника и сарадника Високе школе СПЦ;
- континуирано омогућавање бесплатног приступа Интернет мрежи за студенте,
наставнике и сараднике Високе школе, као и све одсеке који чине Стручну
службу;
- усклађивање броја ненаставног особља са усвојеним националним и
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међународним стандардима;
- континуирана едукација ненаставног особља у оквирима поверених послова ради
побољшања њихове стручности, мотивисаности за рад и одговорности;
- oбезбеђење финансијских и техничких средстава за спровођење процеса
вредновања наставног процеса као и наставника и сарадника школе;
- обезбеђење неопходне логистике у виду стручне помоћи студентима за
спровођење самог процеса вредновања наставе као и наставника и сарадника
Високе школе СПЦ;
- даље унапређење информационог система ради унапређења протока информација
између органа Високе школе СПЦ, стручних служби и Студентског парламента.
- Опредељење за прихватање и изградњу културе квалитета

Управа Високе школе СПЦ је опредељена и одлучна да изгради односно формулише,
прихвати и примењује опште и основне постулате културе квалитета као институција, али и
у сваком поједином домену активности. У том циљу обезбедиће се едукација свих
запослених и студената о основама националног система квалитета, а колико је то могуће и
усвојеним међународним стандардима који морају бити достигнути.
Сви запослени и студенти морају бити обавештени о појединачним правима и
обавезама у односу на квалитет и његово обезбеђење.
Едукација свих запослених и студената о систему, односно самим усвојеним
стандардима квалитета, методама и процедурама (поступцима) за обезбеђење квалитета
мора бити перманентна.
Истовремено, Висока школа СПЦ ће стимулисати односно награђивати субјекте
обезбеђења квалитета за конкретне доприносе обезбеђењу квалитета у свакој од посебних
области у којима квалитет мора бити обезбеђен, према општим актима Високе школе.

Повезаност образовне, уметничке и стручне делатности
Обавезу свих наставника и сарадника Високе школе СПЦ представља стручни рад
у оквиру уже уметничке или научне области. Ове обавезе остварују се континуирано са
циљем да наставним активностима студенти упознају и усвоје најновија сазнања из области
црквених, ликовних и примењених уметности (консервације и рестаурације) највиших
домаћих и међународних институција.
Оваквим приступом наставника и сарадника наставним активностима, обезбеђује се
истраживање конкретних тема, односно ствари које су репрезентативне у одређеним
уметничким областима, а њиховом обрадом у оквиру вежби, семинарских и практичних
радова убрзава процес укључивања дипломираних студената у самостално и креативно
решавање конкретних проблема.
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Праксом која се за студенте обавезно организује обезбеђује се стицање неопходних
знања, а нарочито вештина, повећава се ниво знања, али и спремности за што брже и
квалитетније укључење у радно окружење.
Наставници и сарадници Високе школе СПЦ се подстичу да учествују на пројектима,
остварују сарадњу са локалним властима, заједницом у целини, чиме се обезбеђује
неопходна веза њихове уметничке и стручне делатности са образовном делатношћу.
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СТАНДАРД 2: СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА

Стандарди квалитета и надлежности субјеката у систему мера обезбеђења квалитета,
као и поступци за обезбеђење квалитета на Високој школи Академији СПЦ за
уметности и консервацију у Београду, постављени су и уређени следећим општим
актима:
- Статут
- Стратегија обезбеђења квалитета наставе
- Правилник о стандардима и поступцима за самовредновање
- Правилник за праћење, обезбеђење, унапређење и развој квалитета
студијских програма, наставе и услова рада.
Статутом су прописане следеће надлежности појединих органа Високе школе из
области обезбеђења квалитета:
Наставно и уметничко веће (стручни орган):
- Доноси стандарде за самовредновање и оцењивање квалитета наставе;
- Заједно са Директором утврђује јединствену политику чији је циљ
стално унапређење квалитета наставе и усавршавање уметничког и
истраживачког рада;
- Подноси захтев за проверу испуњења обавеза Високе школе у погледу
квалитета студијских програма, наставе и услова рада;
- Прописује начин и поступак самовредновања;
- Студенти учествују у расправама које се тичу осигурања квалитета наставе,
са 20% својих представника.
Студентски парламент:
- Разматра питања и спроводи активности у вези са обезбеђењем и
оценом квалитета наставе, реформом студијских програма и анализом
ефикасности студирања;
- Учествује у поступку самовредновања.
Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета:
- Припрема и предлаже стандарде и поступак обезбеђења квалитета које
усваја Наставно уметничко веће;
- Организује прикупљање података за самовредновање и оцену квалитета;
- Систематизује и обрађује добијене податке;
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- Сачињава писмени извештај о самовредновању;
- Предлаже мере за унапређење квалитета рада;
- Стара се о реализацији утврђених мера за унапређење квалитета рада у сарадњи
са Наставно-уметничким већем и Директором;

Стратегија обезбеђења квалитета је основни документ из области обезбеђења
квалитета и служи као полазна основа у изради акционих планова у области
обезбеђења квалитета.
Овом стратегијом су дефинисане области обезбеђења квалитета:
- Студијски програми два нивоа студија;
- Настава;
- Истраживање;
- Вредновање студената;
- Процес управљања;
- Уџбеници и литература;
- Ресурси;
- Ненаставна подршка.
Дефинисани субјекти обезбеђења квалитета су:
- Наставно уметничко веће;
- Комисијa за обезбеђење и унапређење квалитета наставе;
- Студентски парламент.
Стратегијом су дефинисани следећи поступци за обезбеђење квалитета:
- Обавезно самовредновање и оцена квалитета студијских програма и силабуса
у складу са Правилником о стандардима и поступцима за самовредновање и
оцењивање квалитета Високе школе, редовно у трогодишњим интервалима, а
по потреби и у краћим интервалима;
- Коришћење искуства студијских програма реномираних духовних ликовних
академија из Русије, Румуније, Грчке;
- П- П
- Поштовање високих критеријума за издавање уџбеника
- Стално инвестирање у техничку опрему која се може користити у настави и у
уметничко-истраживачком раду, у аудио-визуелну опрему за наставу;
- Усклађивање броја наставника и сарадника потребама наставе;
- Поштовање високих критеријума за избор наставника и сарадника ;
- Акредитација у складу са стандардима Националног савета за високо
образовање у Законом прописаном року;
- Успостављање међународне сарадње са реномираним установама и
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центрима у свету кроз заједничке студијске програме, пројекте;
- Стална едукација ненаставног особља у областима њиховог рада, у
вештини комуникације и коришћењу рачунарског хардвера и софтвера;
- Успостављање сталног тела за праћење и контролу квалитета – Комисија
за обезбеђење и унапређење квалитета наставе;
- Обезбеђење услова за рад представника студената на вредновању наставе;
- Обавеза јавног публиковања резултата вредновања квалитета на web сајту или
на други одговарајући начин;

Правилник о стандардима и поступцима за самовредновања дефинише начин на који се
спроводи поступак самовредновања на Високој школи. За спровођење процедуре
самовредновања одговорни су Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета
наставе као и Колегијум директора и кооординатора студијских програма.

Процедура самовредновања се спроводи по следећим стандардима:
Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета
Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета
Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета
Стандард 4: Квалитет студијског програма
Стандард 5: Квалитет наставног процеса
Стандард 6: Квалитет научно-истраживачког и стручног рада
Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника
Стандард 8: Квалитет студената
Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких
ресурса
Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет
ненаставне подршке
Стандард 11: Квалитет простора и опреме
Стандард 12: Финансирање
Стандард 13: Улога студената у самовредновању у провери квалитета
Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета

Правилник за праћење, обезбеђење, унапређење и развој квалитета студијских
програма, наставе и услова рада дефинише органе и тела одговорна за праћење,
унапређење и развој квалитета, њихове надлежности и начин рада, начин провере
утврђених стандарда квалитета и начин и поступке за обезбеђење квалитета.
Правилником се, на исти начин као и у стратегији, утврђује да се обезбеђивање и
вредновање квалитета на Високој школи врши из следећих области:
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- Студијски програми;
- Настава;
- Научно и уметничко истраживање,
- Вредновање студената;
- Уџбеници и литература;
- Ненаставна подршка;
- Процес управљања.
Овим правилником прецизно су дефинисана задужења Комисије за обезбеђење и
унапређење квалитета, која су прописана у Статутом и Стратегијом обезбеђења
квалитета:
- Припрема и предлаже стандарде и поступак обезбеђења квалитета које
усваја Наставно-уметничко веће;
- Организује и прикупља податке за самовредновање и оцену квалитета;
систематизује и обрађује добијене податке;
- Сачињава писмени извештај о самовредновању;
- Предлаже мере за унапређење квалитета рада на Високој школи у
областима обезбеђења квалитета;
- Стара се о реализацији утврђених мера за унапређење квалитета рада у сарадњи
са Наставно-уметничким већем и Колегијумом директора и координатора
наставе;
- Припрема и предлаже стратегију развоја међународне сарадње.
Дефинисано је да су основни инструменти за евалуацију:
- Анкете студената које садрже податке о педагошком раду, студијским
програмима, уџбеницима, условима наставе и опреми, оспособљавању за рад
и даље напредовање.
Поред наведених докумената који су на експлицитан начин дефинисали поступке
за обезбеђење и унапређење квалитета наставе, могло би се рећи да су и сви
остали правилници везани за рад појединачних комисија, организацију студената и
пријема нових студената писани и усвајани имајући у виду процес унапређење
квалитета.
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Стандард 2: SWOT анализа

S - (Strenght) Предности ↔ W - (Weakness) Слабости
О - (Оpportunities) Могућности ↔ Т - (Threats) Опасности

Предности

Слабости

S Дпбрп дефинисан и кпмплетан правни пквир +
S Јаснп ппдељене надлежнпсти између субјеката
++
S Велики брпј субјеката укљушених у прпцес
пбезбеђеоа квалитета +++
S Укљушиваое студената у прпцес пбезбеђеоа
квалитета +++

W Инфпрматишка ппдрщка плакщава
прикупљаое и пбраду свих релевантних
ппдатака +++
W Није дефинисана међуспбна синхрпнизација
и кпнтрпла субјеката укљушених у прпцес
пбезбеђеоа квалитета +++
W Недпвпљна едукација субјеката п
стандардима и ппступцима за пбезбеђеое
квалитета ++
W Недпстатак мптивације за примену закљушака
изведених прпцеспм сампвреднпваоа++

Могућности

Опасности

О Кпнтинуирана жеља студената и сарадника да
се Виспка щкпла меоа
и унапређује +++
О Увпђеое нпвих метпда и ппступака за
пбезбеђеоа квалитета ++
О Мптивисаое наставника и студената да се
крпз прпцес сампвреднпваоа укљуше у прпцес
ппбпљщаоа квалитета +++

Т Инертнпст наставника и студената пп питаоу
укљушеоа у +++
Т Неппвереое у прпцес сампвреднпваоа и
верпваое да се тиме не ппстижу никакве
ппипљиве прпмене у квалитету ++
Т Страх пд увпђеоа прпмена у устаљени систем
++

Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 2
- Увођење редовних ревизија свих донетих општих аката из области
обезбеђења квалитета прикупљањем повратних резултата из праксе и
одржавањем редовних јавних расправа.
- Дефинисање међусобне контроле субјеката укључених у процес
обезбеђења квалитета и стриктна примена донетих општих аката.
- Едукација субјеката укључених у процес обезбеђења квалитета о стандардима
и поступцима за обезбеђење квалитета.
- Одржавање јавних расправа о постојећим стандардима и поступцима за
обезбеђење квалитета, примени донетих закључака у пракси и унапређењу
процеса самовредновања.
- Подизање свести наставника, ненаставног особља и студената о
важности процеса самовредновања.
Показатељи и прилози за стандард 2
Прилог 2.1. Усвојени документ - Стандарди и поступци за обезбеђење и
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унапређење квалитета високошколске установе
Прилог 2.2. Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење квалитета
високошколске установе у оквиру стандарда квалитета
Прилог 2.3. Усвојени годишњи извештаји о раду који се тичу унутрашње
осигурање квалитета високошколске установе достављају се оснивачу (Светом
Архијерејском Сабору)
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СТАНДАРД 3. СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА
Високошколска установа изграђује организациону структуру за обезбеђење
квалитета.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 3
Сви послови и задаци наставника, сарадника, студената, стручних органа, катедри,
комисија за студије основне и мастер студије и Комисија за обезбеђење квалитета
наставе везани за усвајање и спровођење стратегије, стандарда и поступака за
обезбеђење и унапређење квалитета наставе дефинисани су Статутом и активно се
примењују у пракси.
Студенти у овим пословима имају веома значајну улогу, не само кроз своје чланство
у Савету, Наставно- уметничком већу и Kомисији за обезбеђење квалитета наставе,
већ пре свега кроз своје активности у Студентском парламенту, који представља
аутентичан начин организовања студената по годинама и одсецима, уз делегирање
представника који представљају својеврсну везу између студената, наставника и
управе Високе школе. Култура обезбеђења квалитета негује се кроз вишедеценијско
спровођење студентских анкета и отворену и активну комуникацију између
студентских представника, на челу са студентом продеканом и председником
Студентског парламента, и управе Високе школе.
3.1. Висока школа СПЦ формира Комисију за обезбеђење квалитета из редова
наставника, сарадника, ван наставног особља као и студената. Задатак Комисије
је да припрема предлоге стратегије, политике, стандарда, процедура, метода
провере квалитета, унапређења организације обезбеђења квалитета као и мера за
изградњу културе квалитета.
Извод из Статута:
Комисија за обезбеђење квалитета наставе
Члан 17.
Комисију за обезбеђење квалитета наставе образује и именује Наставно-уметничког
већа ради унапређења квалитета наставе на Високој школи и развоја наставног
процеса.
Састав Комисија за обезбеђење квалитета наставе
Члан 18.
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Комисију за обезбеђење квалитета наставе има десет чланова. Комисију чине
директор, представници наставног (5 – из реда редовних, ванредних професора и
доцената) и ненаставног особља (1) и представници студентског парламента (3).
Мандат чланова Комисије траје четири године.
Наставно-живописачко Веће разрешава члана Комисије пре истека мандата, и то: на
лични захтев; ако не испуњава службу члана Комисије или својим поступком
повреди углед те службе.
Председник Комисије је директор Високе школе.
Члан 19.
Циљ Комисије је да обезбеди квалитет наставе на Високој школи редовним
анализама силабуса, спровођењем анонимних анкета међу студентима и праћењем и
оценом педагошког рада наставника.
Самовредновање

Члан 20.
Процес самовредновања на Високој школи врши се константно, а извештај се јавно
објављује сваке треће године по завршеном циклусу основних студија. Процес
самовредновања прати Комисија за обезбеђење квалитета наставе и координатори
студијских програма. У процесу се примењују општи стандарди за самовредновање
и оцену квалитета. Стандарди имају за циљ да укажу високошколским установама
како треба да проверавању квалитет свога рада ради његовог унапређења.
Самовредновање се односи на: стратегију обезбеђења квалитета; стандарде и
поступке за обезбеђење квалитета; организацију система обезбеђења квалитета;
обезбеђење квалитета студијских програма; обезбеђење квалитета наставног
процеса; обезбеђење квалитета научно истраживачког, уметничког и стручног рада;
обезбеђење квалитета наставника и сарадника ; обезбеђење квалитета студената;
обезбеђење квалитета уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких
ресурса; обезбеђење квалитета управљања високошколском установом и квалитета
ваннаставне подршке; обезбеђење простора и опреме; обезбеђење финансирања
високошколске установе ; улогу студената у самовредновању и провери квалитета; и
систематско праћење и периодична провера квалитета.
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Листа чланова комисије за квалитет
Р.Б.

Презиме, средње слово, име
мр Зоран Михајловић
мр Срђан Радојковић
др Тодор Митровић
др Ђорђе Станојевић
мр Звонко Петковић
Наташа Петровић
Јелена Андрејевић
Марко Жарков
Хана Бушатлија
Милица Филиповић

звање
ред. проф.
ред. проф.
ванред. проф.
ванред. проф.
ред. проф.
доцент
ненаставано особље
Студент
Студент
Студент

Висока школа редовно прикупља и обрађује податакe који се односе на квалитет
студијских програма, као што су подаци о дужини трајања студија, степену
одустајања од студија, броју остварених ЕСПБ по годинама и одсецима, просечним
оценама студената итд. Висока школа такође спроводи анкете, уз свеобухватну
обраду резултата и њихов сврсисходни приказ.
Спровођење Стратегије базира се на детаљном акционом плану који је сачињен за
петогодишњи период, имајући у виду Мисију и Визију Високе школе, њене
средњорочне циљеве, усвојене субјекте и мере. Стандарди Националног савета за
високо образовање који се односе на процес самовредновања и на акредитацију
инкорпорирани су у све процедуре које се спроводе на Високој школи од стране
управе, наставника, студената и ненаставног особља.
Формирање анкета и дефинисање анкетних питања рађено је уз интензивно учешће
студената. Резултати анкета инкорпорирани су у мере које се предузимају у циљу
обезбеђења и унапређења квалитета наставе, студијских програма и ваннаставне
подршке.
Сами процеси одлучивања, компетенције и одговорности појединих субјеката,
наставника и сарадника, као и надлежности студената, јасно су дефинисани
Статутом и општим актима Високе школе, који су објављени на сајту и саопштавани
на састанцима појединих радних тела које имплементирају дефинисане мере.
Организациона структура и процедуре свеобухватног система обезбеђења квалитета
гарантује да су у процесе одлучивања у вези са студијским програмом укључени
наставници, сарадници и студенти, на начин који обезбеђује њихово активно
ангажовање и оптималан допринос.
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SWOT анализа
У оквиру овог стандарда методом SWОТ анализе установа анализира
и квантитативно оцењује неке од следећих елемената:
- постојање и надлежности посебног тела за унапређење квалитета;
- надлежности органа управљања у систему обезбеђења квалитета;
- надлежности органа пословођења;
- надлежности стручних органа;
- надлежности наставника и сарадника;
- надлежнoсти студената;
- организација и функционисање система обезбеђења квалитета;
- доношење корективних и превентивних мера на основу анализе
процене испуњавања стандарда за обезбеђење квалитета.
Стандард 3: SWOT анализа

S - (Strenght) Предности ↔ W - (Weakness) Слабости
О - (Оpportunities) Могућности ↔ Т - (Threats) Опасности

Предности

Слабости

S Састав Кпмисије предлаже директпр на пснпву
ппзнаваоа мпгућнпсти и кпмпетенција
пптенцијалних шланпва, уместп предлагаоа пд
стране вище субјеката и прегласаваоа на Већу
+++
S Мере за пбезбеђеое квалитета и субјекти
пбезбеђеоа квалитета се јаснп дефинищу и
инпвирају +++
S Инфпрматишка ппдрщка кпја гарантује и
перипдишнпст правпвременпст пдређених
прпцеса и анкетираоа +++
S Традиципналнп дпбри и кплегијални пднпси
између наставника и студената, уз узајамнп
уважаваое ++

W Недпвпљни степен интеграције у пквиру
универзитета у дпмену квалитета ++
W Недпвпљнп ажурнп усаглащаваое ппщтих
аката међу спбпм и са актима министарства и
Универзитета уметнпсти ++
W Слаба мптивисанпст студената за укљушиваое
у прпцесе кпји им не дпнпсе пдмах жељене
прпмене +++

Могућности

Опасности

O Мпгуће ушещће у међунарпдним прпјектима
кпји се баве пвпм пбразпвнпм пблащћу ++
O Велика енергија и жеља студената и млађих
сарадника да се пшува и унапреди квалитет
Виспке щкпле +++
O Сампвреднпваое представља и ушеое п
нпвим нашинима унапређиваоа квалитета и
свпјеврстан изазпв +++

Т Препбимнпст и недпвпљна структуриранпст
дпкументације кпју треба генерисати у свим
прпцедурама, кап и мнпгп ппнављаоа истих
елемената без извлашеоа и упшаваоа
есенцијалних елемената прети да пбесмисли
шитав прпцес ++
Т Временска неусклађенпст и неинфпрмисанпст
п прпцедурама и правилима на државнпм
нивпу +
Т Препптерећенпст и наставника и студената,
кпји немају дпвпљнп времена да се ппсвете
пвим прпцедурама, кап и недпстатак
афирмације за пву врсту активнпсти ++
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Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 3
- Побољшање функционисања појединих комисија које до сада нису
функционисале у складу са утврђеним системом квалитета, а чије
неадекватно функционисање или пасивност негативно утиче на
целокупан систем квалитета
- Накнадна хармонизација и успостављање координације између
делова система између којих није постојала координација
- Подизање нивоа свести о значају функционисања доброг
система обезбеђења квалитета
- Увођење награда као вида признања и афирмације за активности појединаца
група у области обезбеђења квалитета
- Унапређење целокупног система обезбеђења квалитета кроз
едукацију запослених и студената
- Унапређење динамике спровођења анкета и стандардизација њихове анализе
приказа резултата
Постојећи технички услови омогућавају свеобухватно вредновање квалитета
студијских програма, наставе и ненаставне подршке, уз пуно учешће студената у
овом процесу. У наредном периоду неопходно је континуирано пратити и
процењивати да ли се постојећи механизми система обезбеђења квалитета практично
реализују и евентуално извршити корекцију организационе структуре за обезбеђење
и унапређење квалитета.
д) Прилози за стандард 3
Прилог 3.1. Формално успостављено тело (комисија, одбор) са конкретном
одговорношћу за унутрашње осигурање квалитета у
високошколској установи (извод из Статута)
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СТАНДАРД 4. КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА НА ВИСОКОЈ
ШКОЛИ СПЦ ЗА УМЕТНОСТИ И КОНСЕРВАЦИЈУ
Студијски програми који су током вишедеценијског развоја заживели на Високој
школи издиференцирани су у локалном академском простору као уско стручне
уметничке студије које се баве неговањем традиционалних дисциплина у области
црквених (визуелних) уметности (Студијски програм црквених уметности), као и
дисциплина посвећених очувању и заштити постојећег црквеног уметничког наслеђа
(Студијски програм за консервацију). Основне компаративне тачке на чијим је
структуралним основама развијана настава на Високој школи препознате су од самих
почетака у наставним програмима кроз које су на ФЛУ и ФПУ (у Београду) своја
знања стицали наставници Високe школe. У међувремену, у последње три године, у
наставу су ушли и стручњаци који су своје знање стекли на самој ВАСПЦ. На тај
начин се школа сврстала у ред високошколских институција које су кадре да саме
школују не само стручњаке из наведених области, већ и сопствени наставни кадар.
У почетку обједињен, и претерано уопштен, наставни курикулум је већ од
2003. године подељен у два сродна али педагошки прецизно издиференцирана
наставна програма, који су се временом уобличавали, пратећи развој уметничке
високошколске педагогије који је обележио прву и другу деценију 21. века у Србији.
Кључна промена се догодила уласком у први круг акредитационог процеса 2009.
године, када су (1) Студијски програм за Црквене уметности и (2) Студијски
програм за Консервацију и рестаурацију заживели као два јасно препознатљива
педагошка курикулума на високошколској педагошкој мапи Републике Србије.
4.1. Студијски програм црквених уметности – основне студије
Студијски програм црквених уметности (ОАС) који се реализује у оквирима
Високе школе СПЦ за уметности и консервацију представља едукациони оквир за
изучавање традиције и развијање креативног потенцијала тј. за уметничке и
теоријске интерпретације у овој области. Како представља значајан део нацоналне
културе, развој на нивоу високошколског образовања и системски приступ показују
се као неминовност. Уметничка достигнућа као део црквене културе представља
област, којом се, у историјском контексту баве многе науке и дисциплине, чију
функционалну синтезу обухвата курикулум Студијског програма црквених
уметности. (ОАС) Комплетније и структурално суштинско познавање црквене
уметности и креативне реинтерпретације представљају предмет (садржај)
курикулума. Прецизнија дефиниција предмета ипак се показује неопходном.
Потребно је нагласити да се под уметношћу подразумевају искључиво визуелене тј
приказивачке уметности. Премда и књижевност представља уметнички вид као и
музика и драма, такве се области укључују у курикулум као секундарне и једино на
основу њихове управљености на предмет (црквено сликарство) и други видови
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визуелен културе. Теоријски дискурс такође је секундаран у односу на уметничко
практични,обзиром да науке које су укључене у курикулум, у свом интегралном
обиму, представљају веома сложене и обимне области које се изучавају на матичним
студијским програмима. Стручни профил на који се циља у курикулуму јесте
уметничке струке и није квалификован за теоријске области у пуном смислу попут
теологије, историографије или физичке хемије. Студијски програм у односу на
образовни профил ипак омогућава теоријске интерпретације
и то на основу традиционалног живописа и индивидуалне уметничке експресије.
На основу природе предмета курикулума дефинисани су и његови циљеви –
образовања стручног уметничког профила који је квалификован за креативни рад у
оквирима црквене уметности. Предности, односно квалитет студијског програма
огледају се у томе, што је, стручни профил, као дефинисан на самом почетку
студијског процеса, током целог курикулума усмерен ка циљевима и будућем
стручно – уметничком делању. Циљеви који исходе из основног
(општег) и
појединачних предмета
курикулума понекад су супротстављени у смислу
антагонизма уметности и науке. Из тог разлога примарни предмет треба да буде
оквир за дефиницију примарних циљева. Једна од основних потешкоћа у
формулисању курикулума јесте питање смештања целокупне структуре студијског
програма у задате временске оквире. Комисија за унапређење наставе је скренула
пажњу наставницима теоријских предмета на овај проблем и истовремено закључила
да се студентска популација на Високој школи СПЦ као и на другим сроднимвисоко
школским установама (подаци добијени од предметних наставника са ФЛУ, ФФ у
Београду, ФИЛУМ у Крагујевцу итд.) одликује извесном пасивношћу и недовољним
претходним образовањем што указује на друштвени проблем ширих размера.
Када је уметносту питању полазиште наставног процеса је природни наставак
природни наставак квалификационог испита за упис студената тако да се учесници
студијског процеса ослањају на претходна знања и искуства. На првој години
основних студија продубљује се уметнички приступ тако што се истовремено у току
академске године одвијају часови цртања по моделу и часови цртања иконе. Цртање
иконе представља основни предмет на првој години студија.
На првој години (ОС) у оквиру сликарске технологије најпре се изучава
технологија папира и изводе вежбе припреме папира за технике цртања. На тај начин
предмет корелира са наставом цртања а ову област студенти су у могућности да
структурално посматрају. Предмет се наставља технолошким курсом према историји
црквене уметности. Најпре се изучава технологија касноантичког и
ранохришћанског зидног сликарства (fresco romano). Вежбе које се изводе у фреско
техници на покретном носиоцу представљају одабране детаље из римских vila rustica
i catakombe-и.
Постренесансне копије према новој структури предмета израђују се тек на трећој
години када се сматра да су учесници студијске групе дорасли за такве задатке. Премда
се чини да је fresco веома захтевна техника чињеница једноставнијих мотива и
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предходне израде secco копије (суви поступак) омогућили су студентима добре
резултате. Како се историја црквене уметности даље може пратити кроз феномен
ранохришћанских канелованих саркофага ова област је природно припала предмету
вајање који се укурикулум уводи на првој години студирања.
У летњем семестру предмет Сликарска технологија укључује касноантички
ранохришћански мозаик. Технике и опуси директног слагања модула према историјском
искуству изучавају се а на вежбама израђује детаљ једног ранохришћанског мозаика. На
овај начин студенти се уводе у област сликарства који постаје фокус студирања од друге
године (ОАС).
Остало је да се изложи део структуре курикулума који чине остали теоријски
предмети. Како је у оквирима теоријско-уметничке методологије студентима предочено
који су то предмети предподставља се да су разумели који је њихов смисао. Тако се у
летњем семестру уводи предмет Античка култура и уметност где се после краћег курса
од три предавања о праисторијској уметности разматра хеленска и римска античка
уметност у културолошком дискурсу.
На основу елемената културе и етоса (арети, иконска свест, софросине) уочава се
на овом курсу теорије (историје уметности) феноменологоја утемељивачких
цивилизација и рефлексије у приказивачким уметностима.
Посебан дискурс представља храмовна архитектура где се рефлектују феномени
опажања и схватања форме. Курс предавања се завршава Константиновим
раздобљем и раним Хришћанством
На предмету Општа историја Цркве који обухвата циклус предавања са
тематским оквиром ране цркве до позног средњовековља и успостављања
националних цркава у оквирима византијске утицајне сфере. Успставља се
историјски дискурс и историографска методологија са елементима периодизације и
тумачења и класификације извора. Сви теоријски предмети на првој години
курикулума студијског програма црквених уметности наглашено корелирају са
предметом Црквена уметност и наука – основи теоријско уметничке методологије.
Основи православне догматике је назив предмета који представља синтезу
теолошког тумачења догмата, историју догматског богословља са акцентом на
догмату о иконама. Студенти се на један аналитичан начин упућују како у основе
учења Цркве тако и у спорове у вези њега те Предање које се испитује као усмено
или у оквирима пролошких дела.
Курикулум студијског програма на трећој години (ОАС) представља
природни наставак као развој и усмеравање фокуса на основни предмет. Неке опште
области постају конкретније и уже и истовремено се продубљују.
Са претходном годином, наставни процес се повезује на основу предмета
Пластична анатомија који се наставља на предмет Цртање по моделу . Премда се овај
предмет на другим факултетима уметности (ФЛУ, ФПУ) изучава и вежба на првој
години, наше искуство јесте да се структурална аналитика људског тела сагледава
тек пошто су студенти у доброј мери савладали цртање модела тако да се анатомски
приступ заснива не само на грађи већ и функцији а нарочито покрету. Студенти у
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току студентског процеса израђују сопствени анатомски атлас са прецизно
дефинисаним документационим системом. Такав приступ се наручито приказује
оправданим и корисним у односу на студијски програм Обнове и заштите где
документацијеа чини значајан део стручног приступа.
Главни предмет Основе живописања представља тумачење сликарског
поступка у односу на византијске стилове. Наставници и демонстратори не само
теоријски већ и практично приближавају методологију и технике црквеног
сликарства. Обзиром да вежбе настају на основу узора (предлошка) њихов број је
већи како би се на основу перманентног вежбања стекла претпоставка развоја на
основу индивидуалног приступа у каснијим годинама. Студентска група се дели на
два дела и то на основу слободног избора. Могуће су промене предавача за све време
трајања студијског курса. Програм је усаглашен, уствари, реч је у једном програму
који се тумачи индивидуално према артефактима и сензибилитетима што омогућава
једну ширу платформу у којој се и студенти лакше позиционирају. Претходно
преструктурирање курикулума довело је и до увођења музеолошке копистике где се
знања проширују и на транспозицију зидног и штафелајног сликарства на покретне
носиоце. Музеолошка копистика садржи и елементе превентивне заштите што се
показује наручито значајним за студенте са студијског програма Обнове и чувања. У
предметима који су заједнички за оба студијска програма издвојени су курсеви
(Црквена уметност и наука – део о историји консервације и музеологије) који су
посебни за сваки од студијских програма.

Од уметничко – практичних предмета у курикулум се укључује и Калиграфија
где примарни циљ представља изучавање писма и овладавање техником писања у
смислу разумевања једне историјске, уметничке традиције. Секундарни циљ јесте да
се студенти оспособе да стечена знања из ове области примене у црквеном
сликарству где натписи као начин знаменовања иконе представљају интегрални део
слике и њене композиције. Технолошку групу предмета чине Технологија слика на
дрвеним носиоцима и Технологија зидног сликарства 2. Предметни оквир јесте
дрвени носилац а поред импрегрнирања, грундирања савладава се позлата и
наношење бојеног слоја (воштана паста и емулзија). Технологија зидног сликарства 2
наставља се на истоимени предмет из прве године с' тим што се сада изучава и
примењује технологија византијске и средњовековне фреско и фреско-секо
декорација.
Групу од два теоријска предмета чине, Свето Писмо и Општа историја 1 и
Предмет Свето Писмо у односу на фокус библијских основа црквене уметности
обухвата празничну тематику као и синоптички проблем у тексту и слици.. На
предмету који обухвата историју црквене уметности као фокус кроз раздобља:
ранохришћански, рановизантијски, византијски, средњовековни и поствизантијски
тако што се ова раздобља посматрају и на истоку и на западу прате се иконографија
и стил. Иконографски оквир веома је значајан због стицања синтетизоване слике о
развоју уметности у ширем смислу. Настава је формулисана као интерактивна
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будући да се ова област схвата као веома значајна не само у образовном смислу већ и
у односу на примарни предмет као и у односу на способности будућег стручног
профила.
Трећа година представља наставак студирања кроз модуле (фрескопис, иконопис,
мозаик ) са претпоставком да су на другој години студија у оквирима основа
живописања и копистике, савладали основни метод и исказали одређени сензибилитет
кроз интрпретације сада у већој мери исказују правце даљег развоја. Области постају
конкретније али сложеније. Напушта се портретски оквир са друге године и савладавају
се елементи композиције на синопсису библијске, богослужбене или догматске
природе. Студијски програм на овом нивоу аналитички приступа традицији а студенти
се постепено оспособљавају за самосталну уметничку делатност.
За модул Фрескопис савладавање структуре предмета представља
феноменологију која укључује антитезе монументално – минуциозно, наративно –
симболичко, покрет – мировање и друге.
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Обзиром на високи захтев предмета који проистиче из високих захтева струке и
потешкоће које се, услед тога, појављују предметни наставник има сложену и
одговорну улогу у оквиру испуњења силабуса на овом предмету и модулу у ширем
смислу. Сложености доприноса и двоструки циљеви поред наведеног усвојења
структуре предмета што подразумева његово разумевање, тумачење и
интерпретацију укључују се и елементи индивидуалне уметничке експресије.
Усклађивање на основу двоструких циљева заснива се на појачаној партиципацији
наставника у процесу где студент добија активнију улогуа наставни метод, у великој
мери укључује елементе индивидуалне коректуре, консултације су на овом нивоу,
такође значајне и захваљујући мањем обиму студијске групе омогућене и
функционалне . Модулирана настава поставља захтев пред студенте и у смислу
превазилажења пасивног приступа и развијања едукативне свести. Комисија за
унапређење наставе, у великој мери, се ослања на запажања наставника, како би
континуирано пратила овај феномен и интервенисала у правцу корекције
курикулума у односу на број часова активне наставе или на евентуално смањење
јединица у силабусу. Уколико студент пређе овај степеник, који представља
критичну тачку силабуса, такав искорак се показује као значајан не само у односуна
даље студирање већ и у односу на професионалну делатност након студирања.
У реалном контексту студијског програма на првој години студирања
настава на модулу фрескопис изгледа на овај начин: креативно истраживање се
одвија кроз студијски рад на платну, покретној зидној изолацији и грундираним
папирима. Модул је фокусиран на основни предмет а од практичних укључује се
Растућа перспектива и Технологија са копистиком. Цртање и сликање у линеарној и
инверзној перспективи представља предмет где се дефинишу феномени приказивања
форме у простору на основу антитезе два принципа перспективне пројекције.
Преструктурисање курикулума укључило је и овај предмет тако што се искључиво
бави линеарним пројекцијама. На тај начин продужена је настава цртања и сликања
по моделу што се показало као неопходно. Инверзне пројекције су укључене у вежбе
главног предмета (фрескописа) као једно од својстава ове области али тако да
наглашено колерира са предметом Растућа перспектива у смислу вежбања на истом
моделу тј. коришћење вежби насталих на основу реализације силабуса за
пројекциону транспозицију. Технологија са копистиком заснива се на ренеснсном и
постренесансном концепту слике а на вежбама се копирају најпре цртежи а потом
детаљи (према силабусу) дала великих мајстора. Копија слике техником уље на
платну опредељује се према оригиналима из музејске колекције Музеја СПЦ.
Аналогни уметнички концепти заступљени суу историји уметности III која
обухвата период од ране ренесансе до модерног доба.

Модул Иконопис конципиран је на веома сличан начин осим тога што се, на
основу покретљивости уметничког материјала, циклуси формирају у студијским
условима. Радови, који настају у оквирима испуњења силабуса на основном
предмету јесу креативно истраживачког типа и настају са циљем рефлектовања
индивидуалне уметничке експресије у оквирима традиције.
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Модул мозаик налази своје полазиште у предмету Увод у мозаик где се
излажу, тумаче и на основу вежби савладавају законитости мозаичког сликарства.
Студенти су још у оквирима сликарске технологије савладали такозвану убодну или
технику директног слагања ау оквиру уводног предмета упознали се са токовима
модула и њиховим ликовним својствима. Претпоставка курикулума у односу на овај
модул, уколико се доследно и одговорно примењује омогућава значајан напредак у
правцу вредновања образовног профила и његове потенцијалне уметничке
делатности.
Четврта година
основних студија као завршна, предвиђа сужавање
курикулума ка фокусу на главном предмету. На сва три модула могуће је
реализовати завршни рад. Настава на главном предмету фокусира се ка завршној
тематској елаборацији. Предмет Форма и обликовање са мастер академских студија
премешта на завршну годину основних студија, где се један слободнији сликарски
приступ функционализује у правцу ослобађања студената од шаблонског метода и
механицизма као и у правцу омогућавања индивидуалне уметничке експресије.
Практична настава се , на овај начин међусобно повезује и функционализује.
.
Завршни рад на сва три модула предвиђа индивидуално креативно
истраживање у оквиру теме тј. средње сложени задатак из области црквене
уметности и њене теоријске интерпретације. Завршни рад се дакле, састоји из два
дела: практично уметничког и теоријског. На овом пољу постигнути су значајни
резултати тако да су завршни радови студената, који су превазилазили стандарде,
публиковани у периодичним издањима Високе школе СПЦ за уметности и
консервацију. Задатак завршног рада потребно је да има дефинисане хоризонтекао у
односу на тематски оквир тако и у односу на тренутне способности кандидата.
Извесна разилажења у ставовима код предметних наставника око тога како се
формулише тема ( да ли на поснову одређеног феномена или дела пројекта на коме
се реализује) нису се значајније одразила на хомогеност и квалитет радова, но
комисија је упутила наставнике на продужетак дијалога у правцу једне формалније
дефиниције. Такође је неопходно, у односу на предмет студијског програма
прецизно дефинисати појам средње сложени задатак и јасно га предочити
кандидатима.
На основу стечених знања и искустава изражених у оквирима завршних
радова студенти, као дипломирани ликовни уметници, стичу квалификације у односу
на основни предмет – црквену уметност. као оспособљени за осликавање цркава
иконостаса и мобилијара храмова, израду копија за музеолошку намену и теоријски
дискурс на темељу феномена црквене уметности у традиционалним оквирима. Тамо
дакле, где се очекују традиционалнија решења овај образовни профил долази до
пуног изражаја. Од црквених сликара – аутодидакта разликује га управо научни
приступ на пољу иконографије стилског јединства и способности да начине идејни
пројекат и пројектну документацију са изнетом и методолошки постулираном
аргументацијом где зналачки примењује и позива се на литературу и узоре.
Дипломирани ликовни уметници црквене уметности оспособљени су и да организују
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мање теренске јединице за реализацију пројекта. Њихово разматрање црквено
уметничке традиције такође има утемељење у едукативном процесу. Тиме је
омогућено учешће у научно истраживачким пројектима из основне области где се
потенцијално појављују као сарадници или илустратори. Теоријски дискурс
омогућава им да интерпретирају своје уметничке радове у специјализованим
публикацијама код нас и широм православног света.
По завршетку основних студија кандидати су оспособљени за укључивање на
више нивое студирања било да је реч о МАС на Високој школи СПЦ за уметности и
консервацију илинекој другој високшколској установи (на основу вертикалне
проходности
4.2. Студијски програм црквених уметности – мастер академске студије
Овај програм обухвата област савремене црквене уметности у односу на коју су
дефинисани циљеви и методи. Студијски програм циља ка формирању образовног профила
као самосталног ликовмног уметника којитвори дела на темељима традиције али усмерена
ка савремнеом реципијенту чиме се постулира даљи развој основне уметничке области.
За упис на дипломске академске студије неопходно је да је кандидат предходно
завршио ОС са минималном просечном оценом 8,25. Школски услов се при рангирању
кандидата узима у обзир у оквиру 40% док се други поени 60% стичу на основу
квалификационог испита. Конкурсни материјал треба да буде сачињен од документације о
уметничким и стручним радовима кандидата (портфолио) и најмање два оригинална рада.
Од приспелих радова формира се поставка како би се комисији омногућио што бољи увид у
конкурсни материјал. Комисија је петочлана за оба студијскапрограма или уколико се
одлучи на наставно уметничком већу формирају се две посебне трочлане комисије. На
основу сабирања оцена, односно поена формира се ранг листа и предаје наставно
уметничком већу Високе школе СПЦ. Веће доноси одлуку о броју уписаних кандидата на
основу унапред утврђених параметара и уоченог квалитета. Сви кандидати треба да буду
оцењени. Кандидати који приступају студијским програмима МАС на основу еквиваленције
такђе подносе конкурсни материјал, док Комисија и Веће одређују начин превазилажења
бодовне разлике.

Курикулум студијског програма црквених уметности (МАС) као свој предмет
претпоставља савремену црквену уметност. Како су на основним студијама студенти стекли
квалификације да разумеју, тумаче и креативно интерпретирају традиционалну црквену
уметност на дипломским академским студијама курикулум је усмерен ка њеном савременом
виду и то у развојном контексту. Стога се унеколико мењају циљеви као и методи
едукације. Образовни процес сада се заснива на индивидуалном креативном приступу где
ауторство постаје значајан чинилац. У односу на предмет циљ је дефинисан кроз
образовање стручног уметничког профила са способношћу да твори дела и тиме доприноси
даљем развоју црквене уметности. Савременост постаје временски и културолошки оквир
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едукације што се рефлектује на структуру курикулума и постаје очито већ на основу
тематике која се изучава у оквиру неких предмета (Савремене живописачке праксе, Теорија
и методи савремене црквене уметности, Савремене уметничке праксе). Културолошки
контекст курикулума доводи у везу уметничко практичне са теолошко теоријским
предметима, са логичном претпоставком на основу историјског искуства да су исте тежње
једног раздобља пројектоване у уметност као и у друге сегменте културе. Синтетички
едукативни приступ представља баланс између области које су истражене и оних које се у
савременом раздобљу истражују. Едукација у развојном контексту, која укључује и
неистражене области, природно посеже за историјским искуством на основу кога се као и
на основу разумевања захтева савременог раздобља конструишу креативне хипотезе. Такве
околности изражене су кроз групу предмета где се на основу историјских аналогија
посматрају развојни правци уметности и богословља (Патристичке основе живописа,
Аналогија ране и савремене Цркве, Литургијски символи).
Комисија је у претходном периоду од три академске године пратила реализацију
курикулума на студијском програму црквених уметности МАС пре свега на основу
адекватности програмских садржаја у односу на студијску групу и појединца. Премда је
овај програм констурисан утемељен и са садржајном структуром у новој реализацији
појавили су се извесни недостатци. На првом месту, прецењена је активна улога студента у
студијском процесу тако да је реализација одређених силабуса изискивала додатна
објашњења како у односу на предмет тако и у односу на циљеве. Уочено је, такође, да
реакција студента није била сасвим адекватна и да су ове предмете доживљавали као
наметнуту обавезу коју је требало извршити. Тежња је, међутим, да се задржи
истраживачки приступ у оквиру ових предмета а да се резултати инкорпорирају у завршни
рад. Курикулум Студијског програма црквених уметности МАС је у већој мери фокусиран
на главном предмету тако да изборни предмети треба да буду функционализовани у односу
на тему мастер рада. На који начин је главни предмет постао носилац модула детаљније је
описано у курикулуму који је увршћен у елаборат за акредитацију, али се кроз досадашње
педагошко искуство показало да је оваква врста менторске наставе, са јасно
издиференцираним основним предметом – као облашћу у оквиру које ће бити израђиван и
Завршни мастер рад – заиста на најбољи начин задовољава потребе овог нивоа академских
студија у уметничким дисциплинама.
Структура мастер рада укључује практично креативни рад (70%) и теоријску
интерпретацију (30%). Обзиром да курикулум студијског програма црквених уметности до
сада није био структурисан према модулима тема мастер рада је одређивана према главном
предмету. Практични део теме и теоријска интерпретација представљају јединствену
целину. То је постигнуто тематским фокусом, али и у формалном смислу, писани део рада
садржи фото документацију у виду илустрација текста или у форми прилога у боји.
Одбрана мастер рада се обавља пред (најмање) трочланом комисијом од које је један члан
из теоријске области која је обухваћена истраживањем а два из уметничких области. Процес
одбране рада садржи читање извештаја (председник комисије), експозе кандидата са видео
презентацијом запажања и питања комисије и одговора кандидата. Сваки члан комисије даје
две оцене (за теоријски и практични рад) а средња – коначна оцена се добија сабирањем.
Коначна оцена се јавно саопштава на крају завршног испита – одбране.
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Премда за један уметнички факултет овакав стандардизован начин одбране није
неопходан модел, Комисија за унапређење наставе је подржала овај обичај са циљем да се
кандидату пружи прилика да презентује оригинално дело, покаже своје умеће и знање као и
збор публике коју обично чине студенти и наставници што на њих делује подстицајно и
педагошки.

4.3. Студијски програм обнове и чувања – основне академске студије
Сврху студијског програма Обнове и чувања - конзервације и рестаурације
представља наглашена потреба за очувањем артефаката из домена духовног и
обредног живота Цркве. Многи богослужбени предмети не добијају одговарајући
третман и заштиту, какву заслужују по својој функцији, али често и високој
уметничкој вредности. О томе сведоче бројни храмови под управом Српске
православне цркве чија унутрашња и спољашња декорација и покретни предмети
трпе вишедеценијску запуштеност. Концепт студијског програма заснива се на
стручном оспособљвању појединаца и група које би, на професионалном нивоу и
према стандардима закона о заштити споменика кулутре, помогли у обнови и
заштити оних вредности, поготово у случајевима када државна служба нема
интересовања или, по динамици својих редовних програма и финансијских
пројекција, не може благовремено да интервенише. Образовањем већег броја
рестауратора и конзерватора, свесних значаја националних вредности везаних за
црквени живот, ствара се оптимални број стручњака усмерених на овако дефинисано
поље конзерваторско-рестаураторске делатности. Истовремено, кандидати бивају
оспособљени да све корисне и напредне вредности критички преносе кроз свој
будући рад, баштинећи аутентичну духовну и верску културу кроз поштовање свих
професионалних узуса и етичких начела струке. Велика пажња се посвећује
конзерваторским испитивањима, при чему овај студијски програм пролази кроз
стална унапређења. На првом месту то подразумева скорашњу набавку опреме
потребне за основна конзерваторска испитивања, а која је непосредно ушла у
наставни процес. Колеге научни срадници (др Горан Станишић
др Драган Марковић) који се баве најсавременијим методама конзерваторских
испитивања (за која су потребни лабораторијски услови) ангажовани су да своја
искуства пренесу студентима .
Унапређењем рада и наставног процеса у области конзерваторске дијагностике
подиже се свест о значају дијагностиковања затеченог стања артефакта. Наставу
конзервације и рестаурације од самог почетка прати савремена литература из
области, при чему основу чини теоријска подлога садржана у делу Чезареа Брандија
( Teoria del Restauro, Cesare Brandi.)
Студијски програм Обнове и чувања обухвата следеће предмете распоређене на
четри године основних студија:
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Уметнички (живописачки): Цртање, Анатомија, Иконопис, Фрескопис, Мозаик,
Увод у сликање икона, Основи живописања, Вајање (Обликовање у вештаству),
Графика (ручна висока штампа) и Калиграфија.
Стручни предмети - Предмети конзервације и рестурације (обнављања и чувања):
Увод у конзервацију, Методика конзервације икона на дрвеном носиоцу, Методика
конзервације слике на платну, Методика конзервације зидне слике 1, Методика
конзервације зидне слике 2, Методика конзервације мозаика, Конзервација
декоративних архитектонских елемената, Сликарске технологије, Технологија
материјала, Физичка хемија
Богословски: Општа и национална историја Цркве, Свето писмо и иконопис,
Догматика, Црквено појање са правилом.
Општеобразовни (друштвено-хуманистички и техничко-технолошки): Општа
историја уметности, Национална историја уметности, Енглески језик.
На првој години основних студија продубљује се уметнички приступ истовременим
часовима цртања по моделу и цртања према узору (традиционалне црквене
уметности). Антагонизам између ова два креативна модела трбало би да буде
превазиђен на овом нивоу студирања у смислу да се у делима црквених уметности
све више препознаје природни узор, а да се кроз даљи развој опсервације и
транспозиције тежи стилизовању као одразу идејних концепата црквених уметности.
На овом се нивоу студенти упућују у проблеме композиције. Пропорција наставе на
ова два предмета (60% према 40%) указује на фокус курикулума и уметничку област
у ширем смислу. Кроз предмет Историја уметности код студената се ствара
темељно знање о вредностима црквене уметности средњег века, као драгоценог трага
постојања наших предака.
Истовремено се ствара већи број професионалаца који могу делотворно узети
учешће у заштити тих и свих других вредности из области за које се специјализују.
Потражња за оваквим професионалцима је повећана у Европи, чиме се отварају
значајне могућности за ангажман студената који успешно савладају овај студијски
програм . Посебан интерес Цркве је заоставштина на Косову и Метохији, где млади
стручно обучени и теолошки образовани конзерватори могу узимати учешћа у раду
на заштити угрожене баштине. Студенти на студијском програму потичу из свих
подручја Србије, па чак долазе и изван граница матичне државе, што сматрамо
драгоценом разноврсношћу коју приљежно негујемо.
Дефинисана сврсисходност студијског програма обавезује предаваче и студенте на
његову пуну реализацију. У том процесу неопходна је мултидисциплинарност која се
остварује кроз ангажман различитих области: развијање цртачког и сликарског
талента, научно истраживачке предмете као што су: хемија, технологија материјала,
допуњене чврстим богословским, музеолошким и историјско-уметничким знањима.
На овај начин се добија образовни профил који потврђује сврху студијског програма.
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Студијски програм је четворогодишњи стручни програм чији је исход формирање
стручњака конзерватора и рестауратора-сликара , који стечена знања и вештине
ефикасно примењује у пракси. У пожељне исходе свакако треба убројити и жељену
могућност кандидатада своја знања и вештине преносе другима кроз учешћа на
стручним скуповима и конференцијама, али и могућност да наставе сопствено
усавршавање на вишим нивоима.
Узимајући у обзир разноврсност предмета и материјала које обухвата конзерваторска
пракса, као и неминовност заштите и обнове истих, студијски програм конзервације
и рестаурације има у виду проширење стручне праксе и делатности. У циљу
унапређења квалитета студијског програма Комисији за унапређење студијског
програма предложено је да се на четвртој години ОС као изборни предмети уведу:
конзервација папира, текстила, метала и камена.

Циљ студијског програма Обнова и чување јесте да се сачува огромно
уметничко благо Српске Православне Цркве, као наjстарије националне институције.
То благо су на првом месту богослужбена и уметничка дела сликарства: иконе и
фреске. То су многобројна дела из свих периода, од оснивања Цркве у српском
народу, па све до данас, а многа од њих још увек нису обухваћена адекватном
конзерваторско-рестаураторском пажњом какву завређују.
Циљеви студијског програма Обнове и чувања (конзервација и
рестаурација) на Високој школи - Академији СПЦ су, настојањем саме Цркве и
стручних појединаца, да се образовањем младих уметника и заштитара створи
богатија база оспособљених стручњака, који би имали пуну свест о вредности
културног наслеђа Цркве као и о значају његовог одржавања на овим просторима.
Ова настојања проистичу из реалног увида, стеченог у дужем временском периоду,
чињенично стање запостављености и пропадања многих уметничких вредности из
наслеђа Српске Православне Цркве. То се посебно односи на оне вредности које
нису од врхунског значаја према уметничким критеријумима. Такви објекти су по
правилу у положају сталног одлагања заштите - до пропадања. Непрекинути обредни
живот Цркве поставља и друге приоритете, на првом месту засноване на
функционалној улози одређених предмета.
Савлађивањем наставног програма остварује се циљ стицања знања и
вештина за практични рад мањег обима, који може бити од драгоцене користи за
заштиту културног наслеђа. Поред самосталног обављања практичног рада,
образовани конзерватори могу успешно да се придружују стручним тимовима, који
обављају сложеније пројекте покренутих од стране државе и других стручних
служби. Свако практично деловање на заштити икона и фресака на овом студијском
програму заснива се на савременим начелима и методологији, те уз помоћ
савремених материјала и техничких достигнућа, ау оквиру прихваћених правних
узуса Закона о заштити споменика културе.
36

Студијски програм је четворогодишњи стручни програм чији је исход
образовање стручњака конзерватора и рестауратора, који је развио таленте да
примени теолошка, уметничка и научна знања, неопходна за разумевање професије,
али и могућности да их примени у пракси. Такође, очекује се и могућност
преношења знања другима путем стручне комуникације , активног учешћа на
конкурсима за тимски рад, те стицање довољног нивоа знања и искуства за
остваривање наставка студија вишег нивоа.
Студијски програм Обнове и чувања на основним студијама одвија се у току 4
академске године – осам семестара, у односу на циљани образовно-уметнички
профил.
Програмска структура – опште претпоставке
Симултано развијање конзерваторско-рестаураторских и научних
знања и вештина.
Поступност увођења у студијске задатке и одржавање континуитета.
Постепеност у дефинисању садржаја где је широки курс
конзерваторско-рестаураторског искуства и теоријског знања
претпоставка дубљег познавања и истраживања у основној уметничконаучној области.
Програмски садржаји сагледани кроз све четри студијске године (ОС):
( година основних студија)-садржаји (а), циљеви (б) и методе (в)
1а. Први едукативни степеник представљају стицање знања општег типа и
искуства који су у вези са претходним уметничким образовањем.
1б. Циљ је да се студенти на поступан начин упознају са 1. елементима
конзерваторско-рестаураторске проблематике у ширем смислу и 2.
елементима црквене традиције која се као садржај појављује у аналогној
уметности.
1в. Кроз предмет који излаже уметнички и научни метод поставља се
платформа за разумевање специфичних области које партиципирају у црквеној
културологији и уметности.
На првој години основних студија продубљује се уметнички приступ тако што се
истовремено у току академске године одвијају часови цртања по моделу и часови
цртања према узору (традиционалне црквене уметности).
Наставни процес који обухвата предмет вајање у циљу повезивања напред наведених
феномена, не само што на овај начин предочава два приступа у уметности већ и
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указује на могућност синтезе. Тако се у претпоставци курикулума овај модел чини
адекватним и логичним но неопходно је, потом, утврдити квалитет његове
реализације.
На овом едукационом нивоу и у односу на наведене предмете разрешава се
централно питање курикулума студијског програма црквених уметности: ширина
уметничког – образовног курса омогућава превазилажење техничко – копистичког и
изразито занатског приступа црквено уметничкој традицији чиме се омогућава
претпоставка уметности у слободном развоју. Цртањем према узору (предлошку) и
моделу омогућава се решење тонске структуре као и развијање линеарног израза који
у знатној мери партиципира у традиционалном живопису.
Преструктурисање курикулума у односу на уметничке предмете везано је на првом
месту за сликарску технологију и технике у контексту копистике. Раније искуство са
технологијом сликарства и копирањем цртежа (постренесансних стилова) какво је
преузето са других факултета уметности код нас и у региону показало се као
неадекватно. Комисија за унапређење наставе пратила је кроз четири академске
године ефекте овог предмета и уз сугестије предметног наставника мр Мирјане
Милић одлучила се на проширење предмета као и његову функционализацију и
корелацију са главним предметима. На првој години (ОС) најпре се изучава
технологија папира и изводе вежбе припреме папира за технике цртања. На тај начин
предмет корелира са наставом цртања, а ову област студенти су у могућности да
структурално посматрају.
Остало је да се изложи део структуре курикулума који чине остали теоријски
предмети. Како је у оквирима теоријско-уметничке методологије студентима
предочено који су то предмети. Тако се у летњем семестру уводи предмет Античка
култура и уметност где се после краћег курса од три предавања о праисторијској
уметности разматра хеленска и римска античка уметност у културолошком дискурсу.
(друга година основних студија)- садржаји (а) циљеви (б) и методе (в)2а. Други сегмент курикулума студијског програма (III и IV семестар)
укључује озбиљније увођење у елементарне садржаје основне
конзерваторско-рестаураторске области и упознавање њених
специфичности кроз практично- конзерваторско-рестаураторске
предмете.
2б. Јасно дефинисање уметничко-научне области у циљу разумевања односа
науке и уметности и потпунијих разумевања крајњих циљева.
2в. На овом нивоу студирања доминирају методе демонстрације и
креативног рада у оквиру очекиваног исхода и утврђене традиције.
(трећа година основних студија)- садржаји (а) циљеви (б) и методе (в)-
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3a. Пројекција научно-теоријских знања у креативно уметнички рад на основу
претходног разумевања смисла црквене уметности. Увођење изборних
предмета који су у тесној вези са основним предметом и општим назнакама
дефиниције студијског програма.
3б. Адекватни циљеви на свакој години постављени су на основу међусобне
повезаности видова обнове и чувања.
3в. На овом нивоу иницира се индивидуални рад као темељнији приступ који
подразумева интезивирање козерваторских испитивања и научног приступа
струци. Надградња и подизање знања и вештина на виши ниво
подразумева
изчавање
основни
савремених
метода
за
анализирање.Упознавање са конзерваторским апаратима за испитивање и
детектовање проблематике у циљу прецизније дијагностике и правилног
селектовања конзерваторских метода.
На трећој години студент изучава Конзервацију слика (икона) на дрвету , а уз овај
добија право на један изборни практични конзерваторски предмет који помаже у
сагледавању технологије и приступа датим темама. Затим долазе стручно апликативни предмети: Сликарске технике са копистиком и Форма и обликовање 1.
Теоријски предмети из области хуманистичких, богословских и природних наука су:
Физичка хемија, Агиологија са химонграфијом и Национална историја уметности 1.
У трећој години студент бира и један изборни предмет из уметничко-стручних и
стручно-апликативних. Овде је предвиђено студирање примарних садржаја из
области конзервације и рестуарације (истраживање ликовних феномена кроз
традиционалне и савремене материјале и технике) као и прва синтеза
конзерваторских знања стечених на претходној и текућој академској години.
(четврта година основних студија)- садржаји (а) циљеви (б) и методе (в)4a. Завршни ниво основних студија представља заокруживање едукативних
процеса у оквирима традиционалних видова основне области како обнове и
чувања, тако и креативно истраживачког рада.
4б. Циљеви завршне године основних студија јесу заокруживање едукативног
процеса, презентација и сагледавање програмске целине.
4в. Методолошки фокус је на истраживачком раду где улога ментора
представља важан коректив.
Четврта година од уметничко-стручних предмета садржи: Конзервацију слика на
платну, Конзервација декоративних архитектонских елемената и Завршни рад, али и
стручно-апликативни једносеместрални предмет Живопис и савремене визуелне
комуникације.
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Циљ унапређења наставног програма био би отварање могућности изборних
предмета у областима:
- конзервације папира
- конзервације текстила
- конзервације камена
Овакво уско усмерени програми били би реализовани у оквиру институција на
којима се они матично спроводе и где би студенти кроз примењено знање упознали
нове области. ВШУИК је у ту сврху упутила наредним институцијама иницијална
писма са молбом за сарадњу у овој области:
Етнографски музеј у Београду
Архив града Београда

По завршетку студија, студент стиче звање:
Дипломирани конзерватор и рестауратор

4.4. Студијски програм обнове и чувања – мастер академске студије
Мастер академске студије студијског програма Чување и обнова (консервација и
рестаурација) структурално имају за циљ да обучи студента да се компетентно и
стручно изрази на пољу заштите и чувања богате заоставштине – првенствено
српских православних – храмова (зидно сликарство, иконе на дрвеном и платненом
носиоцу).
Студијски програм Обнове и чувања на дипломским академским студијама је тако
осмишљен и конципиран да студенте детаљно и свеобухватно упозна са свим
теоријским и практичним знањима из следећих области конзервације и зидних слика
(фресака). Развијање изразито аналитичког размишљања и целовитог приступа
конзерваторском процесу и стварању и развијању документације. Дипломске студије
Обнове и чувања (консервације и рестаурације) представљају надоградњу у односу
на основне студије , у којима студент, усвајајући нова знања и нове погледе на
креативно изражавање у оквиру конзерваторских знања која су стечена, сада
самостално ради на конзервацији и рестаурацији уз обавезно стварање
документације приликом консерваторско-рестаураторских процеса. Студентима се
пружају на нови и допуњен начин увид у савремене токове у конзервацији, али и
нова размишљања о теорији у оквиру свих ужих научних области (Физичка хемија )
из поља Обнове и чувања.
Циљеви студијског програма студијске групе Чување и обнова (консервација и
рестаурација) на Високој школи СПЦ су, настојања Цркве и кругова стручних
појединаца, да се образовањем младих уметника и заштитара ствара богатија база
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оспособљених појединаца, који имају потпуну свесност о вредности културног
наслеђа као и о значају његовог одржавања на овим просторима. Ова настојања
проистичу из реалног увида који се стиче већ дуже време, да су многе уметничке
вредности из наслеђа Српске православне цркве запостављене а многе чак и
пропадају. То се посебно односи на оне вредности које нису врхунски експониране
за науку а са друге стране веома су битне за Цркву. Такви објекти су по правилу у
положају сталног одлагања заштите - до пропадања. Живот Цркве такође, захтева и
неке друге приоритете у заштити.
Дипломске студије имају за циљ ових студија да се полазник припреми и оспособи за
самосталан рад на конзервацији и рестаурацији, прављењу документације, као иу
коришћење најновијих технологија у области конзерваторских испитивања, и на
крају професионално бављење сложеним послом Мастер конзерватора и
рестауратора
Кандидат може да упише дипломске академске студије на студијском програму
Обнове и чувања уколико је претходно завршио основне академске студије Обнове и
чувања, односно друге основне академске студије прописане правилником о упису
на академске студије – мастер.
Студијски програм Обнове и чувања Високе школе СПЦ за уметности и
консервацију образује профил који се оспособљава за компетентан стручан
истраживачки и сликарски рад у овој области, са неопходном дозом духовности и
теолошког образовања.
Сврха студијског програма има за мисију образовање младих стручњака који ће се
бавити сликарско-конзерваторским радом, креативно и ефектно, али са поштовањем
свих професионалних узуса и високом етиком. Овим студијским програмом такође
се жели подићи свест код већег броја младих људи о највећим вредностима црквене
уметности средњег века, као драгоценог трага постојања наших предака.
Истовремено се ствара већи број професионалаца који могу делотворно узети
учешће у заштити тих и свих других вредности из области за које се специјализуију.
Познавање традиције црквене културе која интегрише богословље (Свето Писмо,
догматика, литургика, патристика, агиологија, химнологија, црквено појање, итд.) и
егзактне науке (физичка хемија, технологија материјала) у уметност претпоставка је
образовног профила који се обликује на Високој школи СПЦ за уметности и
консервацију.
Сличне образовне институције постоје и у оквиру осталих Православних помесних
Цркава, али као уметничке радионице у државама где је матица тих Цркава (Русија,
Грчка, Бугарској и Румунија). На појединим државним академијама у наведеним
државама постоје одсеци за црквену уметност. Висока школа СПЦ за уметности и
консервацију из Београда се систематски бави искључиво изучавањем обновом и
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чувањем кроз студијски програм чији курикулум интегрише потребне уметничконаучне области за њено пуно и потпуно сагледавање.
Модули
Студијски модули на дипломским студијама су следећи:
Модул Конзервација иконе
Модул Kонзервацијa зидне слике
Модул Конзервација црквеног мобилијара
Циљ наставе је да се на високом нивоу усаврше и комплетирају стручна знања и
вештине, комбинованим наставним садржајима теоретске и практичне природе. На
овом нивоу студија и на овој академској години студенти се сусрећу са сложенијим
случајевима конзерваторске праксе и теорије, препознају и овладавају суштинском
проблематиком у заштити фреска. Методолошком поступношћу теоретски и
практично морају савладавати најновија сазнања наука и технологија, примењивати
их са вештином у свом практичном раду и сложеним интервенцијама, на огледним и
оригиналним структурама, са потпуним истраживачким механизмима и
најпрецизнијим радом
После завршавања студијског програма на основним студијама, група Обнова и
чување (конзервација и рестаурација ), кандидат који је изабрао мастер студије на
пољу иконе на дрвеном носиоцу, усавршава постојећа и развија најновија
специјалистичка теоретска и практична сазнања из ове области. Надограђује
способности и вештине које му омогућавају да обавља сложене послове из области:
конзерваторских испитивања, истраживачког рада, превентивне и трајне заштите
икона на дрвеним носиоцима. Теоретска знања стиче предавањима и изучавањем
стручне литературе, а практичне способности и вештине на огледним примерцима
артефактима са одговарајућом проблематиком (везује се за тему мастер рада).
Посебна пажња се поклања развоју аналитичког размишљања у сврху селектовања
проблема и конзерваторских метода за решавање истих.
Као засебна облст којој се поклања специјална пажња представљају следеће области:
конзерваторска испитивања, реконстукције бојених слојева-ретуширање, савремене
методе и средства за обнови дрвених носиоца. На овом пољу студент развија и
усавршава своје сликарске способности и конзерваторске вештине кроз упознавање
развоја овог сегмента у савременој конзерваторској пракси
После завршавања студијског програма на основним студијама, група Чување и
одржавање (конзервација и рестаурација), кандидат који је изабрао мастер студије на
овом одсеку, стиче додатна , најновија специјалистичка теоретска и практична
знања, способности и вештине које му омогућавају да обавља сложене послове из
области: истраживања, превентивне и трајне заштите слика na зиду. Теоретска
знања стиче предавањима и коришћењем извора из најновије стручне литературе, а
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практичне спретности и вештине на огледним примерцима и оригиналним делима
одговарајуће проблематике и степена сложености. Практични рад а треба да
репрезентује разумевање, елаборацију, поступност и истраживачку компоненту у
савлађивању одређене проблематике која омогућава кандидату по завршетку студија
(мастер) самосталну организацију и бављење стручном праксом из области коју је
студирао. У стручни рад за мастер звање морају бити уграђени: аналитичко
конципирање проблематике, практичан рад у вези са темом и завршна презентација.
Да је кандидат успешно обавио студије показују: поседовање квалитетног критичког
и самокритичког мишљења током истарживачких, превентивних радова,
конзерваторског и рестаураторског третмана на оригиналним делима што даје основ
односа са најстручнијим потребама савремене сликарско – конзерваторске
праксе и теорије. Знања која се допуњују изборним предметима доприносе ширим
богатијим општим образовним знањима, што доприноси изграђивању креативне,
савремене личности.
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Стандард 4. SWOT анализа
Студијски програми црквених уметности
Стандард 4: SWOT анализа

S - (Strenght) Предности ↔ W - (Weakness) Слабости
О - (Оpportunities) Могућности ↔ Т - (Threats) Опасности

Предности

Слабости

S Студијски прпграм црквених уметнпсти има
јаснп дефинисан предмет, циљеве и метпде. +++
S Студијски прпграм црквених уметнпсти
представља ппжељан избпр кпд пппулације
матураната. ++
S На студијскпм прпграму црквених уметнпсти
стишу се щирпка знаоа и уметнишкп искуствп. ++
S Исхпд студијскпг прпграма црквених уметнпсти
јесте ппзитиван у пднпсу на струшни прпфил. +++
SСтудијски прпграм црквених уметнпсти
јединствен је у пбразпвнпм систему РС. +++

W Студијски прпграм пгранишава креативнп
ппље струшнпг прпфила. ++
W Студијски прпграм у маопј мери пмпгућава
щире бављеое визуелним уметнпстима. ++
W Студијски прпграм у пднпсу на културу има
претежнп наципнални знашај. ++
W Студијски прпграм нема щиру ппдрщку
црквене и друщтвене заједнице. ++

Могућности

Опасности

O Студијски прпграм знашајнп мпже да
дппринесе развпју савремене црквене културе.
++
O На студијскпм прпграму мпгућа је креативна
делатнпст јпщ у тпку студија. ++
O Студијски прпграм пмпгућава приступ
студентима из држава у регипну где такви
прпграми не ппстпје. +
O Студијски прпграм на пснпву стешених знаоа и
искустава, пмпгућава струшнпм прпфилу да живи
пд свпје делатнпсти. ++

T Све маои прпценат пппулације студената
ппказује интереспваое за уметнишке пбласти и
студије. +
T Интереспваое за савремену црквену културу
ппада. ++
T Опадаое екпнпмске мпћи негативнп утише на
развпј црквене уметнпсти. ++
T Црквена уметнпст је у ппаснпсти да ппстане
архаишна делатнпст. ++

в) Предлог мера и активности за унапређење квалитета
На основу изложене SWOT анализе, предлог мера за унапређење квалитета би се
могао дефинисати на следећи начин:
Висока школа мора да омогући шира теоријска знања и примену искуства у мерама
заштите у односу на имовину оснивача и на нове, оригиналне живописе (уметничка
дела). +++
Висока школа може иницирати ефикасне семинаре како би се подигао општи ниво
заштите и чувања културног добра у власништву оснивача, односно савремене
црквене уметности ++
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Проналажење мецена како би се више уложило у заштиту културног добра, односно
у нове пројекте. ++
Висока школа СПЦ за уметности и консервацију мора да увек представља
едукациони оквир за изучавање традиције и развијање креативног потенцијала тј. за
уметничке и теоријске интерпретације у овој области.
Уметничка достигнућа као део духовне културе представља област, којом се, у
историјском контексту баве многе науке и дисциплине, чију функционалну синтезу
обухвата курикулум. ++
Оснивач не даје предности у оквирима заштите културног добра стручном профилу
са студијског програма Обнова и чување. ++
Стандард 4. SWOT анализа
Студијски програми обнова и чување
Стандард 4: SWOT анализа

S - (Strenght) Предности ↔ W - (Weakness) Слабости
О - (Оpportunities) Могућности ↔ Т - (Threats) Опасности

Предности

Слабости

S Студијски прпграм Обнпве и шуваоа се дпбрп
кптира у мрежи устанпва за кпнсерватпрску
едукацију. ++
S Студијски прпграм изазива знашајнп
интереспваое у пднпсу на упис студената ++
S Студијски прпграм има јаснп дефинисан
предмет, циљеве и метпде. + +
S На студијскпм прпграму се пбразује струшни
прпфил кпји је сппспбан да се укљуши у
прпфесипналну делатнпст. ++

W Студијски прпграм нема щиру црквену и
друщтвену ++
WСтудијски прпграм у пднпсу на струшни
прпфил не пмпгућава лакп заппщљаваое у
институцијама защтите. ++
W Студијски прпграм мпже дпвести дп
засићеоа тржищта рада кадрпвским
пптенцијалпм. ++
W Студијски прпграм тещкп прати напредни и
убрзани развпј кпнсервације у свету. ++

Могућности

Опасности

O Студијски прпграм мпже иницирати ефикасне
мере защтите у пднпсу на импвину
псниваша. (СПЦ) +
O Студијски прпграм мпже ппдићи ппщти нивп
защтите и шуваоа културнпг дпбра у
власнищтву псниваша (СШЦ) ++
O Студијски прпграм у све већпј мери пмпгућава
студентима пшигледне и неппсредне
кпнсерватпрске ппступке. ++

T Све маое се улаже у защтиту културнпг дпбра
у држави и цркви. ++
T Екпнпмска ситуација угрпжава какп прпцес
защтите такп и прпфесипналну
делатнпст. ++
T Културнп дпбрп у власнищтву псниваша не
шува се увек у адекватним услпвима. ++
T Осниваш не даје преднпсти у пквирима
защтите културнпг дпбра струшнпм прпфилу са
студијскпг прпграма Обнпва и шуваое. ++

в) Предлог мера и активности за унапређење квалитета
На основу изложене SWOT анализе, предлог мера за унапређење квалитета би се
могао дефинисати на следећи начин:
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Висока школа мора да омогући шира теоријска знања и примену искуства у
мерама заштите у односу на имовину оснивача и на нове, оригиналне
живописе (уметничка дела).
Висока школа може иницирати ефикасне семинаре како би се подигао општи
ниво заштите и чувања културног добра у власништву оснивача, односно
савремене црквене уметности.
Проналажење мецена како би се више уложило у заштиту културног добра,
односно у нове пројекте.
Високе школе СПЦ за уметности и консервацију мора да увек представља
едукациони оквир за изучавање традиције и развијање креативног
потенцијала тј. за уметничке и теоријске интерпретације у овој области.
Уметничка достигнућа као део духовне културе представља област, којом се,
у историјском контексту баве многе науке и дисциплине, чију функционалну
синтезу обухвата курикулум.
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СТАНДАРД 5. КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА
Квалитет наставног процеса Комисија за унапређење и обезбеђивање квалитета
сагледала је, примарно, на основу, самовредноваља студијских програма као модел
њихове реализације. Испуњавање курикулума у великој мери обухвата и наставни
процес што представља унутрашњу позицију сагледавања у оквирима
самовредновања. Будући да Национални савет за високо образовање предвиђа
вредновање наставног процеса на основу посебног стандарда, комисија је обавила
самовредновање наставе као појединачну вредност на свим студијским програмима.
5.1 Квалитет наставног процеса у односу на олакшано укључивање студената
Како је комисија утврдила на основу извештаја наставника и анонимне
студентске анкете закључила, период адаптације студената на студијски програм
релативно је дуго трајао услед немогућности прецизног сагледавања предмета,
циљева и метода. Неке уметничке области студенти нису могли да доведу у везу са
будућим квалификацијама и исходом студијског програма. Из тог разлога, начињена
је интервенција у курикулуму студијских програма увођењем предмета Основи
теоријско – уметничке методологије где су дефинисани не само феноменолошки
оквири и начини њиховог условљавања већ се стиче комплетнија слика о структури
наставног процеса на свим студијским програмима. Искуство са првом генерацијом
указало је на то, да студенти са потпунијим увидом у студијски програм и наставни
процес, знатно лакше савладавају како појединачне предмете тако и са мање напора
уочавају њихову повезаност у оквиру курикулума студијског програма.
5.2.Квалитет наставног процеса у односу на методе реализације курикулума тј. наставни
процес
Будући да су неке наставне области механички имплементиране у курикулум
на основу традиције других високошколских институција, комисијаје стекла увид у
проблем неадекватности у односу на могућности студијске групе на одређеном
нивоу образовања у односу на појединачне садржаје. Дидактички модели и методи,
не само у односу на курикулум већ и у односу на наставни процес, анализиране су а
потом је дошло до одређених закључака: функционалност појединих области у
односу на испуњавање курикулума у зависности је од њихове јасније позиције која
се постиже повезаношћу са другим областима са фокусом на исходу студијских
програма. На основу тога дефинисани су и методолошки постулати наставног
процеса на свим студијским програмима.
5.2.1. Од познатог ка непознатом
Наведени методолошки принцип најпре укључује знања и искуства које студенти
предходно поседују и донекле их, даље, уз помоћ наставника – развијају. Пре свега
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реч је о способностима опсервације и транспозиције опаженог, потом о знањима из
области опште културе и фактума науке на средњошколском нивоу. Таква знања и
искуства се повезују са областима које су студентима релативно непознате на
основу аналогности или антитезе. Када је теоријски дискурс у питању,
методолошки основ се објашњава на основу наука које су студенти на предходном
едукативном нивоу изучавали. На основу предмета историја разматра се
историографска наука и метод, на основу ликовне и музичке културе –
културолошки, научни и теоријско – уметнички дискурс итд. На уметничком пољу,
методолошки принцип би се могао илиустровати као – од цртежа ка слици, од слике
ка икони, итд.
5.2.2. Од општег ка појединачном
Са предходним, повезан је методолошки принцип који подразумева сужавање
и продубљивање курикулума на свим студијским програмима у односу на фокус
општег знања и искуства садржана у појединим уметничким областима
подразумевају извесну аутономију предмета и мању зависност од фокуса студијског
програма. Његово појашњавање догађа се напоредо са променама у структури
програма и наставног процеса где се појединачне уметничке и научне дисциплине
фокусирају на предмет. То се, у пракси наставног процеса може описати на следећи
начин: студенти најпре историју уметности (стари век) посматрају културолошки.
Приказује им се велики број примера где су јасно изражени феномени у односу на
друге сегменте културе (философија, етос, религија итд.). потом се, кроз
ранохришћанску и средњовековну уметност приближавају иконографској анализи
да би се изучавајући нововековну и савремену уметност истраживали
њеноунутрашње питање на основу иконолошких и струковних претпоставки.
Наставни процес се одвија на основу развоја чије тачке дефинишу одређени
поступак: препознавање, изучавање, анализирање, истраживање и интерпретирање.
У односу на наставни процес, улога студента постаје све активнија што се
рефлектује на методе извођења наставе на свим студијским програмима.
5.2.3. Од једноставнијег ка сложенијем
Ефекат унапређења наставног процеса, у односу на овај принцип, који се
примењује нарочито на на настави уметничких и конзерваторских предмета, дао је
нарочитог ефекта. Комисија је претходно, у оквирима самовредновања студијског
програма црквених уметности, известила о својим закључцима. Методолошки
принцип на свим студијским програмима нарочито је утицао на креативно
ослобађање студената. Једноставна вежба која је сматрана неуспешном може се
поновити итд.
5.2.4. Принцип очигледности
Овај методолошки принцип рефлектује се на нивоу демонстрације
сликарских, вајарских и технолошких поступака. Претпоставке студената, у вези са
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поступцима у оквиру традиционалних црквено-уметничких видова добијају
конкретно полазиште. Принцип очигледности се нарочито односи на наставни
процес консервације и рестаурације где су студенти често у прилици да уочавају
поступке који се изводе на оригиналном материјалу. Израда консерваторске
документације такође доприноси примењивању овог принципа . Очигледност у
наставном процесу примењује се и на нивоу исхода силабуса, те се, перманентно
организују студијске поставке како у оквиру колоквијума тако и на крају извођења
силабуса који се подудара са временом испита или завршне изложбе студената.
Комисија за унапређење и обезбеђивање квалитета је констатовала да су мере,
предузете у циљу функционализације наставног процеса постиже ефекат који је
уочљив на нивоу последње академске године на свим студијским програмима.
Тежило се премошћавању различитости помоћу наставних области како на
методолошком плану тако и у односу на реализацију силабуса кроз извођење
наставе. Уочаване су логичне везе међу предметима о чему се водило рачуна
приликом израде распореда извођења наставе. На тај начин, постепено се
превазилази уочена пасивност студената новијих генерација на ранијим као и
фрагментизовање наставног процеса на каснијим годинама.

Стандард 5: SWOT анализа

S - (Strenght) Предности ↔ W - (Weakness) Слабости
О - (Оpportunities) Могућности ↔ Т - (Threats) Опасности

Предности

Слабости

S Наставни прпцес у пунпј мери прати структуру
курикулума студијских прпграма. +++
S Наставни прпцес заснива се на метпдама кпји
су дефинисани курикулумпм. ++
S Студенти активнп ушествују у реализацији
наставнпг прпцеса. ++
S У тпку наставнпг прпцеса ппвећава се
заинтереспванпст студијских група. +++

W Наставни прпцес захтева ппјашани наппр
студената. ++
W Наставници и студенти нису увек свесни
ппзиције наставнпг прпцеса у пднпсу на
курикулум. +
W Слпженпст студијских прпграма рефлектује
се кпд извпђеоа наставнпг прпцеса. ++
W Наставни прпцес се, на пснпву стандарда
закпнпдавца и виспкпщкплске устанпве тещкп
смещта у гпдищои календар. ++

Могућности

Опасности

O Наставни прпцес у великпј мери пмпгућава
креативни рад и кпнтакт са пригиналним
материјалима. ++
О Наставни прпцес ппстепенп пмпгућава
студентима да се индивидуалнп изразе. +++
О Наставни прпцес представља пшигледни увид у
структуру прпфесије. +++
О тпку наставнпг прпцеса студентима се
пмпгућава слпбпднп креативнп исппљаваое. ++

T Наставни прпцес ппдразумева великп
материјалнп улагаое. ++
Т Наставни прпцес захтева знашајне прпстпрне и
ресурсе ппреме. +
Т Наставни прпцес, пперативнп, тещкп
кпрелира са ваннаставним активнпстима.++
Т Наставни прпцес је угрпжен
незаинтереспванпщћу ппјединаца. ++
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в) Предлог мера и активности за унапређење квалитета
На основу изложене SWOT анализе , предлог мера за унапређење квалитета би се
могао дефинисати на следећи начин:
Да би наставни процес може даље да се унапређује и функционализује,
Комисија за обезбеђивање квалитета је закључила и донела пакет мера и покретања
одређених активности на овом пољу.
1. Упознавање свих наставника са анализом и презентација наставног процеса
као целину са међусобно усклађеним деловима. Утврђивање динамике и
баланса наставних садржаја у односу на перцептивну и рецептивну
способност студента. Представљање фокуса курикулума у односу на
реализацију на свим степенима развијања програма кроз наставни процес.
Запажања и предлози.
2. Упознавање наставника са резултатима анкете у делу где је оцењиван
наставни процес. Потстицање самокритичког и аналитичног приступа
наставном процесу. Чланови комисије, сопственим примером откривају
модел самовредновања на нивоу наставног процеса.
3. Упознавање наставника и студената са принципима који се односе на
реализацију наставног процеса, који су претходно дефинисани као циљеви и
методи.
4. Продекан за наставу, кроз редован пријем студената, своја запажања упућује
комисији на анализу и доношење повремених мера и предузимање одређених
активности.
5. Педагошка едукација наставника и студената у односу на методе и принципе
оцењивања и реализације са циљем унапређивања наставног процеса.
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СТАНДАРД 6. УМЕТНИЧКО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД ВИСОКЕ ШКОЛЕ СПЦ
ЗА УМЕТНОСТИ И КОНСЕРВАЦИЈУ
Висока школа СПЦ за уметности и консервацију континуирано организује и
изводи ваннаставне активности на основу којих се остварује напредак у односу на
предмет курикулума – црквене уметности и њихова обнова и заштита. Научно
истраживачки и уметнички рад се одвија кроз редовне и ванредне активности како на
пољу уметности како на пољу уметности тако и на пољу науке.

6.1. „Да се не заборави“ представља креативно – уметнички пројекат који се сваке
године реализује 17. марта у знак сећања на погром срба са Косова и Метохије 2003.
Креативна реакција се догодила на годишњицу мартовских догађаја (17. март
2004.) као изложба радова студената – копија и реплика узоритих уметничких дела
са подручја Косова и Метохије. Чињеница да је истога дана горела чувена фреска
„Богородица Милостива са Христом, измиритељем призренским у цркви Богородице
Љевишке, ову манифестацију памћења, дала је уметнички карактер. После прве, која
је одржана у Галерији фресака НМ и две одржане у Народној библиотеци Србије ,
потоње су редовно реализоване у Галерији Светосавског дома на Врачару да би се
последња манифестација одржала у новозавршеној крипти самог Светосавског
Храма. Потребно је нагласити да ово уметничко догађање има вишеструко значење
1. креативно памћење које се рефлектује на нивоу чувања традиције и 2.
наглашавање културне стратегије РС уодносу на поменуте просторе 3. скретање
пажње на овај уметнички корпус као акт превентивне заштите. Аутори поставке
скренули су пажњу комисији за унапређење наставе на високу мотивисаност
студената када је у питању пројекат „Да се не заборави“. Може се констатовати да је
до сада учествовало преко 150 студената са својим радовима као и поједини
наставници, те кописти из Галерије фресака. Независна продукција верског програма
РТС редовно прати и извештава јавност у вези пројекта који се одвија под
покровитељством Патријатха српског и уз подршку Министарства дијаспоре,
културе и Канцеларије за вере.
6.2. Студентска трибина др Радослав Грујић представља израз редовних
ваннаставних научно-уметничких активности у срадњи студената и наставника
премда трибина обухвата основну уметничко-теоријску област учешће спољашњих
чинилаца – предавача представља основну разлику између ваннаставне активности
активне наставе. Трибина траје од 2007. године, и одржава се два пута месечно у
оквиру редовних семестара (летњи и зимски). Предавачи су најчешће људи из нашег
културно-образовног, верског, научног и уметничког живота. Поред
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предавња врло често имамо и радионице на којима студенти могу да се упознају са
уметничким областима које нису предвиђене нашим студијским програмима. Ова
предавања су изузетно значајна за упознавање и ширење образовања наших
студената јер предавачи су најеминентнији стручњаци у својим областима –
религија, уметност, историја, заштита културног наслеђа, оживљавање старих заната,
стога ћемо Трибину и наредних година одржавати и покушати да предочимо нашим
студентима њен значај како не би били ускраћени за изузетност и непоновљивост
оваквих дешавања.
6.3. Повремени и ванредни пројекти који рефлектују квалитет уметничко –
истраживачког, и стручног рада
У односу на повремена и ванредна научна и уметничка догађања која је
организовала Висока школа СПЦ за уметности и консервацију или се појављује
улози суорганизатора Комисија за унапређење наставе је прегледала и усвојила
извештај за последње три године које је начинио проф. Ђорђе Станојевић будући да
је именован за координатора ваннаставних активности. Извештај се у целини
укључује у акт самовредновања Високе школе СПЦ за уметности и консервацију.
ИЗВЕШТАЈ О УМЕТНИЧКИМ ПРОЈЕКТИМА
Ноћ музеја на Високој школи Српске Православне Цркве за уметности и
консервацију 2014-2017.
Након првобитног, у хуманитарне сврхе искоришћеног мајског термина, Ноћ музеја
7. јуна одржана је у 43 града и места Србије, на 63 локације у Београду и 45 места
Новом Саду.
Сваке године концепт Ноћи музеја на АСПЦ је исти и сјајна је прилика да факултет
комуницира са суграђанима. Велика група људи је све време трајања манифестације
учествовала у интерактивним радионицама. Заинтересовани посетиоци свих узраста
гледали су изложбе икона, фресака и мозаика и суделовали су у стварању нових,
оригиналних живописачких радова, али и обнови
чувању (консервацији и рестаурацији) икона које су вековима старе и које је већ
начео зуб времена. Професори посетиоце упознају са курикулумом на Академији и
са пројектима које Академија тренутно изводи у земљи и иностранству. Студенти са
оба студијска програма (Црквене уметности и Обнова и чување) радили су у оквиру
великог броја радионица (иконопис, фрескопис, мозаик, консервација икона на
платну и дрвету) и на тај начин привлачили све присутне да суделују у стварању
уметничког дела.
Музеји широм Србије у мају месецу сваке године , доказују да знају како да привуку
посетиоце својим најбољим адутима – занимљивим поставкама које све
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знатижељнике воде на јединствено, магично путовање у нове светове. Све од 18
часова па до два сата иза поноћи бројни љубитеља уметности провели су још једно
незаборавно дружење у својим омиљеним уметничким кућама, на трговима и
улицама обученим у уметност...
Редовно учешће Високе школе - Академије Српске Православне Цркве за уметности
и консервацију на Сајму књига на Богословском факултету у Београду.
Висока школа - Академија Српске Православне Цркве за уметности и консервацију
редовно учествује својим издањима и фрескама и иконама на Сајму књига који се
одржаo на Православном богословском факултету у Београду током децембра
протекле три године.
Редовно учешће Високе школе Српске Православне Цркве за уметности и консервацију
на Сајму књига
На уобичајеном Међународном сајму књига у Београду, Издавачки фонд Српске
Православне Цркве - Архиепископије београдско-карловачке представља се редовно.
У оквиру штанда посебно место је издвојено за издавачку делатност Високе школе –
Академије Српске Православне Цркве за уметности и консервацију из Београда, док
су иконе и фреске излагане као пратећи програм манифестације.
Закључак: Комисија за унапређење наставе је, на основу изнетог закључка да се
посматрано раздобље (три академске године) одликује динамичним и садржајним
програмом ваннаставних активности које рефлектују квалитет научно –
истраживачког, уметничког и стручног рада. Садржајност и динамика, освајани су
личним залагањем запослених на Високој школи СПЦ за уметности и консервацију,
спољних сарадника али и појединих студената код којих се може запазити знатан
ентузијазам.
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Стандард 6: SWOT анализа

S - (Strenght) Предности ↔ W - (Weakness) Слабости
О - (Оpportunities) Могућности ↔ Т - (Threats) Опасности

Предности

Слабости

S Наставници и сарадници на пснпву
индивидуалних референци представљају
знашајне нпсипце уметнишкп – истраживашкпг,
струшнпг и уметнишкпг рада. +++
S Виспка щкпла СПЦ за уметнпсти и кпнсервацију
извпди референтне редпвне прпјекте у пбласти
истраживашкпг, струшнпг и уметнишкпг рада. +++
S На Виспкпј щкпли СПЦ дугпрпшнп се планира и
у пптпунпсти реализује уметнишкп –
истраживашка, струшна и уметнишка делатнпст.
+++

W Уметнишкп – истраживашки, струшни и
уметнишки рад ппнекад превазилази
пптенцијале и ресурсе Виспке щкпле СПЦ. ++
W Нису сви наставници ппдједнакп укљушени у
струшне и уметнишке прпјекте кпје прганизује
Виспка щкпла СПЦ. ++
W Материјалне мпгућнпсти су вепма скрпмне у
пднпсу на планираое и извпђеое уметнишкп –
истраживашкпг, струшнпг и уметнишкпг рада. +
W Не ппстпји развијенији пблик свести кпд
студената у пднпсу на уметнишкп –
истраживашки, струшни и уметнишки рад. +

Могућности

Опасности

O Уметнишкп – истраживашки, струшни и
уметнишки рад пмпгућава кпнтакте и размену
искустава са струшоацима и институцијама кпд
нас и у свету. +++
O Дпбрп прганизпван наушнп – истраживашки,
струшни и уметнишки рад пмпгућава студентима
укљушиваое у уметнишки живпт и рад. ++
O Виспка щкпла СПЦ пстварује мпгућнпсти
дпбрпг ппзиципнираоа на нивпу уметнишкп–
истраживашкпг, струшнпг и уметнишкпг рада. ++

T Инвестиције представљају знашајну улпгу у
прпцесу развпја уметнишкп – истраживашкпг,
струшнпг и уметнишкпг рада. ++
T Слпженпст прганизпваоа и извпђеоа
уметнишкп – истраживашкпг, струшнпг и
уметнишкпг рада птежавајућа је пкплнпст. ++
T Редпвнпст извпђеоа прпјеката захтева
ппјашани наппр ппјединца. ++

Предлог мера и активности за унапређење квалитета
На основу изложене SWOT анализе, предлог мера за унапређење квалитета би се
могао дефинисати на следећи начин:
1. Саопштавање резултата SWOT анализе са табеларним приказима активности
наставника на овом пољу. Посебно приступити активностима организације а
потом и индивидуалном уметничко – истраживачком учинку.
2. Редовне активности даље реализовати у постојећем виду, обиму и према
досадашњим моделима који су показали значајне вредности.
3. Редовне уметничке активности (Да се не заборави, Ноћ музеја, Сајам књига)
перманентно модификовати тако да очигледно указују на развој уметничког
рада који рефлектује међусобну повезаност наставног процеса и ваннаставних
активности.
4. Организовати већи број индивидуалних презентација уметничког домета
студената.
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5. Унапредити размену уметничких пројеката са аналогним установама у свету,
у што је могуће већој мери.
6. Организовати бар једно студијско путовање тематског типа.
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СТАНДАРД 7. КВАЛИТЕТ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
Будући да Висока школа СПЦ за уметности и консервацију представља
јединствену
уметничку високошколску установу на територији РС, питање
кадровских решења у наставном процесу показује се као веома сложено. Обзиром да
је од свог оснивања као Академија за обнову уметнина српских (у краћем интервалу)
односно Висока школа Академија Српске Православне Цркве за уметности и
консервацију, извела више десетина дипломираних ликовних уметника и
консерватора питање наставника и сарадника донекле решава на овом нивоу. Када је
уметничка област у питању, неопходно је да кандидат поседује највиши степен
образовања а истовремено има референтне радове из уже наставне области као и
изражене педагошке склоности и способности. Обзиром да је искуство у државама са
сродном националном културом и етосом указало на то, да је црквена уметност
потребно неговати и развијати на високом едукативном нивоу у односу на културну
стратегију и неговање традиције, постојање Високе школе СПЦ за црквене
уметности на нашим просторима претпоставља веома одговорно схваћену обавезу
Цркве и државе. Из тог разлога и уколико такву високошколску установу схватимо
као значајну у потенцијалном и развојном смислу, питање наставног кадра
неопходно је решавати са највишом одговорношћу.
Избор у наставна звања на Високој школи СПЦ обавља се у складу са
Законом о високом образовању (чл. 64) и обавља се након објављивања конкурса на
сајту установе и јавним гласилима. Наставно уметничко Веће предлаже Изборном
већу број запослених на основу обима студијског програма и студијских група.
Висока школа СПЦ представља мању едукативну јединицу са два студијска
програма основних и мастер академских студија. Приликом пријаве на конкурс
кандидати подносе доказе о степену образовања, документацију о референтним
радовима из наставне области која је предвиђена конкурсом, доказ о наградама и
педагошким способностима итд. Комисија која прегледа конкурсни материјал
одређена од Изборног Већа, упоређује га са условима конкурса и сачињава реферат о
кандидатима који подноси Изборном већу. Комисија треба да буде састављена од
најмање три члана у истом или вишем звању од онога у које се кандидат бира.
Бирање у звање обавља се на начин на који је законодавац предвидео. Иста
процедура спроводи се и за избор сарадника у настави осим што су конкурсни
услови нешто другачији.
Наставници који тренутно обављају дужности приступили су у радни однос
према истом поступку. Комисија за унапређење квалитета наставе перманентно
прати напредак наставника у професионалном раду у контексту наставе. На основу
тога, као и референтних података, Комисија је закључила следеће у односу на период
од последње три академске године.

7.1. Студијски програм црквених уметности (ОАС и МАС)
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мр Срђан Радојковић, ред. проф. (запослен са пуним радним
временом)
Предмет: Цртање иконе
Број часова активне наставе на свим студијским програмима: 5
Референтни подаци о личном напредовању:
Самосталне изложбе
-1993. Магистарска изложба, Галерија ФЛУ у Београду
-1995. Изложба цртежа, галерија савремене уметности у Панчеву
-1999. Изложба цртежа, Галерија СУЛУЈ у Београду
-2000. Изложба цртежа, Галерија Графички колектив у Београду
-2004. Изложба икона на папиру, Галерија Улус у Београду
- 2006. Циклус цртежа : Чуда Христова, Галерија Атријум Библиотеке града
Београд
-2011. Галерија Стане Крегар Завод Св. Станислава, Љубљана
Награде
1994. Прва награда за сликарство Октобарског салона града Панчева
2004. Награда за сликарство Златна палета УЛУС-а
2005. Откупна награда за цртеж на Шестом београдском бијеналу цртежа и
мале пластике
Процена педагошког рада:.
(1) поступа професионално и има коректан однос према студентима (2) подстиче студенте
на размишљање и креативност, самосталност у раду и примену стечених знања (3) на
почетку семестра доноси план рада на предмету и са њим упознаје студенте (4) придржава
се плана рада на предмету(5) добро је организовао наставу(6) добро је припремљен за
наставу (7) добро је прилагодио обим изложене материје дужини часа(8) успешно
успоставља контакт са студентима у току наставе (9) има објективан, етички и коректни
однос према студентима у погледу критеријума за вредновање рада студента на
предиспитним обавезама и на испиту

мр Зоран Михајловић, ред. проф. (запослен са пуним радним временом)
Предмети: Увод у мозаик, Зидно сликарство – мозаик (ОАС),
Зидно сликарство – мозаик (МАС)
Број часова активне наставе на свим студијским програмима: 8,25
Референтни подаци о личном напредовању:
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Реализовао самосталне изложбе на Калемегдану (три мозаика – Свети Деспот
Стефан Лазаревић, Свети Ермил и Стартоник и Свети Авакум и Пајсије), у Нишкој
бањи (два мозаика – Свети врачи Козма и Дамјан и Света Тројица), у храму
Нишкој бањи (мозаик – Свети пророк Илија), на Соколцу (три мозаика – Света
Петка, Свети пророк Илија, Свети кнез Лазар), у Режевићима (крстолики мозаик у
олтару и мозик петохлебнице на столу); Панчево – Народни музеј (2013), Београд –
Етнографски музеј (2014).
Тренутно су у припреми самосталне изложбе у Музеју Мацура Нови
Бановци и „Цвијета Зузорић“ у Београду.
Процена педагошког рада: (1) поступа професионално и има коректан однос према
студентима (2) подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и
примену стечених знања(3) на почетку семестра доноси план рада на предмету и са њим
упознаје студенте(4) добро је прилагодио темпо излагања условима наставе и тежини
материје

др Тодор Митровић, ванредни професор
Предмети:
ОАС: [1] Иконопис 1/2 (трећа година); [2] Иконопис 3/4 (четврта година)
МАС: [3] Иконопис 1/2; [4] Савремене живописачке праксе,
Број часова активне наставе на свим студијским програмима: 9,75
Референтни подаци о личном напредовању:
1. Самостална изложба: ... Und das Wort ward Bild, Gartenkirche Sankt Marien, Hanover, 2017.
2. Самостална изложба: Icoane de Todor Mitrović, Libraria bizantina, Bucharest 2016.
3. Самостална изложба: Иконе, Галерија УЛУС, Београд, 2011.
4. Монументални пројекат у јавном простору: Иконе за иконостас Цркве Светих Петра и
Павла у Винчи, Митрополија Београдско-Карловачка 2012/13.
5. Колективна изложба: Святые неразделенной Церкви, у организацији: «Артос» –
содружество в поддержку современной христианской культуры, Национальный
художественный музей Республики Беларусь, Минск (Белорусија) 2017(децембар) –
2018(фебруар).
6. Колективна изложба: Fourth International Biennale of Church Arts at Veliko Turnovo, у
организацији: Ministry of Culture of Bulgaria, the Holy Veliko Turnovo Metropolitanate, St.
Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, the Union of Bulgarian Artists, Велико
Трново (Бугарска) 2015.
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7. Колективна изложба: Εἰκόνες. Ἕνας διάλογος μὲ ηὴν Παράδοζη. Ἔκθεζη ζύγχρονων
Εἰκονογράθων, Βςζανηινὸ καὶ Χπιζηιανικὸ Μοςζεῖο, Ἀθήνα (The Byzantine and Christian
Museum, Athens) 2013.
8. Монографско издање: Тодор Митровић, Основе живописања; приручник, Висока школа
СПЦ за уметности и консервацију и Задужбина Манастира Хиландара, Београд 2012; књига
је преведена на Бугарски језик (Основи на църковната живопис, София 2014) и на
Румунски језик (Carte de Pictură. Bazele Iconografiei, Bucureşti 2015).
9. Теоријски рад: Тодор Митровић, Хипервизантијски парадокс: Зашто је могуће/потребно
говорити о стилу савременог црквеног сликарства у Србији? у: Религија, религиозност и
савремена култура. Од мистичног до (и)рационалног и вице верса (ур. Александра
Павићевић), Зборник Етнографског института САНУ 30, Београд 2014, 87-103.
10. Теоријски рад: Todor Mitrović, Icon, Production, Perfection: Reconsidering the Influence of
Collective Authorship Strategy on Contemporary Church Art, ΦΙΛΟΘΔΟ, International Journal
for Philosophy and Theology, vol. 14 (Beograd 2014), 337-351.
Оцена резултата педагошког рада:
Предности: наставник (1) поступа професионално и има коректан однос према студентима;
(2) подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и примену
стечених знања; (3) разумљиво излаже и јасно објашњавања наставно градиво; (4) успешно
успоставља контакт са студентима у току наставе.
Слабости: требало би унапредити наставу по питању (1) прилагођавања наставе предзнању
студената; (2) континуираног праћења и вредновања свих предиспитних обавеза и испита;
(3) претерано благих критеријума при вредновању и оцењивању рада студента на
предиспитним обавезама и на испиту

Рајко Блажић, ванред. проф. до избора у звање које је у току (запослен са пуним
радним временом)
Предмети: Методолигија рада у вајарским материјалима , I година,2+2, основни
Основе вајања, изборни 1+1
Вајање III и IV основни 2+2
Број часова активне наставе на свим студијским програмима: 7,25
Референтни подаци о личном напредовању:
1. Обнова каменог гробног места- ћивота Светог Саве-ауторско дело, манастир
Милешева, 2001-2003
2. Ментор обнова каменог гробног места- ћивота Светог Краља Владислава-ауторско
дело, 2001-2003
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3. Обова каменог гробног места ћивота Светог Патријарха Максима-ауторско дело,
2006
4. Практикум „Методологија рада у вајарским материјалима“,ауторско дело,2008
5. Уметнички радови у иновативном материјалу -Вајарским бетонима –ауторско дело
,Црква Свете Петке на пет језера,Бијељина, Република Српска, 2010-2012
6. „Типологија крсних знамења српском народу“
проф.др.Предраг Ристић) 2013,2014, 2017

1, 2

и 3

(Рајко Д.Блажић-

7. Монографија „Вајарски бетони“,ауторска, 2015
8. Прво спомен обележје Српској мајци, ауторско дело,Бијељина,Република Српска
2016-2017
9. Документари филм о обнови гробог места Светог Саве „Записи једног вајара“ 2015
Процена педагошког рада: Поступа професионално и има коректан однос према
студентима, Успешно успоставља контакт са студентима у току наставе; Настава се
редовно одвија и силабус реализује. Унапредити у извесној мери придржавање
силабуса.

др Ђорђе Станојевић, ванредни професор
Предмети: Форма и обликовање, Живопис и савремене визуелне комуникације и
Савремене уметничке праксе
Број часова активне наставе на свим студијским програмима: 7,75
Референтни подаци о личном напредовању:
1. 32 самосталне изложбе у земљи и иностранству
2. Преко сто колективних изложби у земљи и иностранству
3. Дела му се налазе у музејима и колекцијама у Србији, Сједињеним Државама,
Француској, Аустрији, Немачкој, Холандији, Италији, Швајцарској, Канади,
Луксембургу, Румунији, Словенији, Црној Гори и Белгији.
4. Међу наградама се издвајају: Награда на Југословенском бијеналу младих (2000.),
Награда за најбољи визуелни идентитет Србије (2007.) и аквизиција музеја Цептер
(2014.)
5. Представник савремене уметности Србије у Шангају, Пекингу и Паризу 2017. и
2018. године
6. Члан управног одбора Октобарског салона у Београду и члан управног одбора
Међународног бијенала минијатуре у Горњем Милановцу
7. Оснивач и уметнички директор међународне уметничке платформе ”Прироода и
уметност”.
8. Докторирао на Факултету ликовних уметности 2017. године
60

9. Од 2000. до 2011. године радио као арт директор највећих адвертајзинг и дизајн
студија у земљи
10. Пише критику и есеје

Предности: наставник Ђорђе Станојевић подстиче студенте на размишљање и креативност,
самосталност у раду и примену стечених знања. добро је припремљен за наставу.
разумљиво излаже и јасно објашњавања наставно градиво.
Слабости: требало би унапредити наставу по питању прилагодљивости предавања
предзнању студената. Пооштрити критеријум оцењивања да би имали објективан однос у
погледу критеријума за вредновање рада студента на предиспитним обавезама и на испиту.

мр Горан Јанићијевић ванр. проф. (запослен са пуним радним временом)
Предмети: Зидно сликарство – фрескопис (ОАС), Зидно сликарство – фрескопис
(МАС), Музеологија црквених уметности (МАС), Литургијски символи (МАС).
Број часова активне наставе на свим студијским програмима: 9,75
Референтни подаци о личном напредовању:
Самостално или као руководилац пројекта у целини осликао је храмове:
1. Црква Вазнесења Господњег у Крупњу,
2. Црква Свете Петке у Красави
3. Црква Светог Георгија, манастир Завидинце,
4. Црква Вазнесења Господњег у Белој Паланци
5. Црква Силаска Светог Духа на апостоле, у Власотинцу
6. Црква Силаска Светог Духа на апостоле, Рипањ
7. Црква Светог Саве, Кливленд (САД)
Осликао је иконе за иконостас у храмовима:
8. Светог Саве у Малом Градишту
9. Светог Саве, Карлсруе Немачка

Ауторско монографско издање:
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10. Хришћанска уметност и античке парадигме, Београд
2012 .
Процена педагошког рада: Будући да је зидно сликарство професионални
оквир индивидуалног рада Горана Јанићијевића, његово залагање да студијској
групи предочи креативну и техничку структуру овог предмета од значаја је за
формирање циљаног образовног профила. Наставник је предмет формулисао као
колективни уметнички поступак са сложеном структуром у којој се преплићу наука и
уметност. на тај начин, курикулум добија дефиницију на академским и
истраживачким основама а његово активно учешће у уметничком и научном животу
са фокусом на предмет студентима омогућава увид у феноменологију зидног
сликарства. Успешно повезује предмет са осталим деловима курикулума што
доприноси систематском разумевању предмета, циљева и метода. Мноштво
ваннаставних активности организује тако да се перманентно придржава фокуса
студијског програма. Склон је дијалошким методама и потенцијално делује на
студијску групу како у односу испуљавања силабуса тако и у односу на
мотивисаност за напредовање код студената. Примедбе се односе на повремене
неконцентрисаности услед презаузетости наставника као и на низак критеријум
оцењивања.

Александра Остић, доцент
Предмети: Основне мере конзерваторске заштите, Основе конзерваторске
праксе, Растућа перспектива
Број часова активне наставе на свим студијским програмима: 5,31
Референтни подаци о личном напредовању:
2012.
2015.
2015.
2015.

2016.
2016.
2017.
2017.

Сарадник на изложби „Олга Јеврић-Материја духа“,
Кућа легата, Београд
Сарадник на изложби „Легат Миленка Шербана“, Кућа
легата, Београд
Аутор изложбе, текста и каталога „Лубарда у Андрићграду“, Вишеград,
Република Српска
Организација и координација пројекта „Наше благо“, пројекат
Секретаријата за културу града Београда, чији је циљ презентација
уметничких предмета из београдских музеја и легата.
Аутор изложбе „Наше благо“, у оквиру манифестације „Дани
Београда“, Скупштина града Београда, Београд
Аутор сталне поставке у Легату Петра Лубарде
Члан комисије за примопредају уметничких предмета из Легата Олге
Јанчић
Члан комисије за примопредају уметничких дела Петра Добровића
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2017.

Сарадник на пројекту „Лубарда 1907-1974-2017“

Александра Остић:
Предности: наставник (1) подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у
раду и примену стечених знања; (2) успешно успоставља контакт са студентима у току
наставе; (3) разумљиво излаже и јасно објашњавања наставно градиво.
Слабости: требало би унапредити наставу по питању (1) прилагођавања предавања
предзнању студената; (2) подстицања интерактивности студената у настави; (3)
континуираног праћења и вредновања свих предиспитних обавеза и испита.

мр Драган Боснић, ред. проф.
Предмети: Цртање по моделу, Пластична анатомија,
Број часова активне наставе на свим студијским програмима: 4,75
Референтни подаци о личном напредовању :
Ретроспективна изложба ,,50'-30’’, Културни центар, Панчево, 2010.
Ретроспективна изложба ,,50- 30’’, Галерија Стара капетанија, Земун, 2010.
Насловна страна књиге ,,Под прекорним погледом историје’’, аутор Радован
Калабић, Београд, 2010.
Поставка изложбе и опрема каталога изложбе ,,Господари глине и жита’’, аутора
Марије Јовановић, Музеј Војводине, Нови Сад, 2011.
Илустрације у књизи ,,Граматика за први, други, трећи и четврти
гимназије’’, аутор Весна Ломпар, издавач, Клет, Београд, 2012-2015
Корица књиге ,,Дража и Тито као антиподи’’, аутор Радован Калабић 2012.

разред

Народни музеј Лесковац , обликовање поставке у приземљу, 2015, ( музеј је добио
награду за најбољи музеј у Србији 2015.год.)
УК ,, Пароброд“ у оквиру Мајске изложбе УЛУПУДС-а одржане две пратеће изложбе:
,, Вук за почетнике , 30 година од настанка“ 2017.
Стрип ,, Стража 30 година од необјављивања“ 2017.
Обележавање 100 година Бољшевичке револуције предавањем о вези Бољшевизма и
,,Модерне уметности“
Ликовна опрема изложбе ,, Страдање Цркве у Лици“, аутора Невенка Влаисављевића
одржана у крипти Храма Светог Саве 2017.
Учешће на изложби Златно перо Београда, галерија Прогрес 2017.
Ликовна опрема изложбе и монографије ЧУРУГ, 20 година ископавања, аутора Станка
Трифуновића ( отварање је заказано за 27. децембар 2017 )
Процена педагошког рада:
Предности (1) поступа професионално и има коректан однос према студентима
(2) изражава спремност на сарадњу ван часова предавања
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Дејан Милосављевић, доцент
Предмети: Основе живописања, Увод у живописачке праксе, Музејска копистика
Број часова активне наставе на свим студијским програмима: 5,25
Референтни подаци о личном напредовању :
-Конзервација и презентација фрагмената фресака из манастира Бањска са реконструкцијом
за изложбу Уметничко благо на тлу Косова и Метохије која се одржала у САНУ у Београду.
-Осликавање цркве Свете Марине у Атеници (и даље).
-Осликавање цркве манастира Светих Козме и Дамјана-Врачево на Косову (и даље).
-Идејно решење пода за цркву Светог Марка у Кули (2015.год.).
-Израда мозаика Преображења Господњег за цркву на Златибору (2014.год.)
-Презентација технике израде копије фреске одржане за манифестацију “Дани европске
културне баштине” у Галерији фресака при Народном музеју у Београду 2015.године.
-Члан савета колоније која се одржава под покровитељством Културног центра општине
Раковица.
- Копирање фресака за Историјски музеј Србије
Самовредновање
Предности: наставник поступа професионално и има коректан однос према студентима,
добро је организовао наставу, разумљиво излаже и јасно објашњавања наставно градиво.
Слабости: Неконтинуирано праћење и вредновање свих предиспитних обавеза и испита.

мр Мирјана Милић, ванредни професор
Предмети: ОАС: [1] Технологија зидне слике1/2 (прва и друга година); [2] Технологија
слике на дрвеном носиоцу (друга година), [3] Сликарска технологија са копистиком (трећа
година)
Број часова активне наставе на свим студијским програмима: 5,25
Референтни подаци о личном напредовању :
· Мозаик Пресвете Богородице Живоносни Источник- храм Светог Ђорђа, Подгорица,
Црна Гора
· Четири мозаичке композиције: Светог Архангела Михаила, Светог Архиђакона Стефана,
Светог Георгија, Светог Великомученика Димитрија - храм Светог Преображења
Господњег, Пашино Брдо, Београд
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· Две мозаичке композиције: Пресвете Богородице Живоносни Источник, подни мозаик
Двоглавог византијског орла - храм Свете Петке – Париз
· Три мозаичке композиције: Светог Пророка Илије, Пресвете Богородице, Светог
Архангела Михаила - манастир Томашево - храм Светог Илије
· Две мозаичке композиције: Светог Јована Претече, Светог Николаја, - манастир Куманица
- храм Светог Архангела Гаврила
· мурал „Барнијева бајка“ приватни посед
Самосталне изложбе:
· Изложба цртежа, Центар за културу Гроцка, 2016.
Важније групне изложбе:
· ЛИКОВНИ СУСРЕТИ у Кући краља Петра првог, Београд, учешће по позиву
организатора, 2017.
· 8. МЕЂУНАРОДНА ИЗЛОЖБА „Уметност у минијатури МајданАрт“ 2017. - Мајданпек,
2017.
· Изложба радова ликовне колоније „МИНА ВУКОМАНОВИЋ КАРАЏИЋ“ 22. и 23.
Сазива, Културни центар Горњи Милановац, Модерна галерија, 2017.
· „МОЗАИК МАЛОГ ФОРМАТА 11“, Мала галерија УЛУПУДС-а, 2016.
· 7. МЕЂУНАРОДНА ИЗЛОЖБА „Уметност у минијатури МајданАрт“ 2016., Центар за
културу Мајдампек, Музеј примењене уметности, 2016
· 14. Међународна изложба „ЖЕНЕ СЛИКАРИ“ - Мајданпек, 2016
· 2. Међународна изложба удружења СУОР, Педагошки музеј, 2016
· 7. БИЈЕНАЛЕ МОЗАИКА „Трагом енергије и светлости “, Галерија СКЦ Нови Београд,
Народни музеј,Зрењанин, 2016.
· 5. БИЈЕНАЛЕ МОЗАИКА „ Траг епоха “,Галерија СКЦ Нови Београд, 2012.
Важније колоније и семинари:
· Ликовна колонија „МИНА ВУКОМАНОВИЋ КАРАЏИЋ“ 23 сазив, 20016. · Учешће на
Међународном научном скупу Мозаички живопис и монументална архитектура Светосавски дом Храма Светог Саве на Врачару, 2011.
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Самостални едукативни пројекти:
· Осмишљавање специјализованог курса из области живописања у техници мозаика за
потребе удружења грађана „Свети Јован Шангајски“ 2017.· Осмишљавање и извођење
специјализованих курсева и уметничких радионица из области живописања у техници
мозаика за потребе Школе иконописа „Одигитрија“ Епархије зворничко-тузланске у
Бјељини
Награде:
· Награда за најуспешније дело - Изложба „Мозаик малог формата 11“ Мала галерија
УЛУПУДС-а, 2016.
Литература:
· З. Атић: Немир савременог човека на цртежима, Политика, 03.12.2016.

Оцена резултата педагошког рада:
Предности: наставник (1) поступа професионално и има коректан однос према студентима;
(2) подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и примену
стечених знања; (3) прилагођава наставу предзнању студената; (4) разумљиво излаже и
јасно објашњавања наставно градиво; (5) подстиче интерактивност студената у настави

Милош Стевановић, доцент
Предмети: Зидно сликарство – фрескопис (ОАС), Основе фрескописа
Број часова активне наставе на свим студијским програмима: 7,75
Референтни подаци о личном напредовању:
Сликарски помоћник фрескописца Гаврила Марковића 2001/2002 Дужи, Требиње
2001 црква Светог Николе, Голубовци, Црна Гора
2004 Црква Светог мученика Станка, манастир Острог, Црна Гора
2006/20007 црква Успења Пресвете Богородице, манастир Судикова, Црна гора (олтар и
купола) Самостални живопис ( на свежем малтеру)
Мозаик 2006 мозаици на улазној капији манастира Ђурђеви ступови, Беране, Црна Гора
Живопис секо техником 2009 део капеле манастира Средиште, Вршац
од 2000 израђујем иконе на дасци
Самостална изложба Галерија старе Капетаније 2001 година
Групне изложбе: 2000 Галерија Андрићев венац, Изложба перспективе XXVII
2001 Галерија спомен Куће Ђуре Јакшића , изложба икона 2002 Галерија фресака,

66

Процена педагошког рада
Предности: (1) наставник поступа професионално и има коректан однос према студентима;
(2) подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и примену
стечених знања; (3); има добру способност разјашњавања тежих појмова и сложеније грађе
(4) разумљиво излаже и јасно објашњава наставно градиво.
Слабости: требало би унапредити наставу по питању (1) стимилације интересовања за
наставно градиво (2) плана рада на предмету

Биљана Јовановић, Доцент
Предмети: Агиологија са иконографијом, Енкаустика, Стилизација Христовог лика,
Портрет на икони, Традиционална стилизација и савремени иконопис
Број часова активне наставе на свим студијским програмима: 6
Референтни подаци о личном напредовању:
Izlagala na 5 samostalnih i preko 30 grupnih izložbi u zemljji i inostranstvu (SAD, Grčka,
Švedska, Island, Norveška, Velika Britanija, Bugarska, Rumunija, Makedonija,...)
Монографије:
• Μεγάλη Οπθόδοξη Χπιζηιανική Δγκςκλοπαίδεια, ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΔΚΓΟΔΙ E.Π.Δ., ISBN
TOMO
12ορ 978-960-8094-88-8, 2015, стр. 447
Важније колоније и семинари:
• Манакова кућа – “Енкаустика, античка сликарска техника историјски и савремени
ликовни контекст”, 2010
• Музеј примењене уметности , 42. Мајска изложба, Галерија ЖАД - Енкаустика: античка
сликарска техника сликања пчелињим воском : могућности примене у савременој ликовној
и примењеној уметности, предавање / видео и практична презентација, 2010
Награде:
·

2006 Belle Arte Lamia, Ламиа, Грчка

Процена педагошког рада:
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Предности: наставник 1. поступа професионално и има коректан однос према студентима;
2. подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и примену
стечених знања; 3. на почетку семестра доноси план рада на предмету и са њим упознаје
студенте
4. придржава се плана рада на предмету; 5. добро је организовао наставу; 6. добро је
припремљен за наставу; 8. добро је прилагодио темпо излагања условима наставе и тежини
материје; 10. Прилагодио je предавања предзнању студената; 11. разумљиво излаже и јасно
објашњавања наставно градиво; 12. стимулише интересовања студента за наставно градиво
13. успешно успоставља контакт са студентима у току наставе; 14. изражава спремност на
сарадњу ван часова предавања; 15. подстиче интерактивност студената у настави; 16.
поштује и у пракси спроводи једнакост и равноправности студената по свим основама; 17.
континуирано прати и поенима вреднује све предиспитне обавезе и испит; 18. има
објективан, етички и коректни однос према студентима у погледу критеријума за
вредновање рада студента на предиспитним обавезама и на испиту.
Слабости: требало би унапредити наставу по питању
вредновања свих предиспитних обавеза и испита.

(3) континуираног праћења и

др Жељко Ђурић, ванр. проф.
Предмети: Основи православне догматике (ТП), Свето Писмо, Црквено појање,
Теологија иконе (МАС)
Број часова активне наставе на свим студијским програмима: 9,5
Референтни подаци о личном напредовању:

2003
1.
Сотириолошке претпоставке учења светог Атанасија Алексанрдријског о
стварању света и рађању Сина изд. Богословски факултет СПЦ и Гимназија у
Смедереву 2003.
2004
2.
Свет идола и васкрсење у Христу по светом Атанасију Великом изд.
Информативна служба СПЦ у Београду и Гимназија Смедерево 2004.
2011
3.
Служење епископа канонско предање, изд. Академија СПЦ за уметности и
консервацију Београд 2011.
2013
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4.
Сликовност теологије изд. Православни богословски факултет, Институт за
теолошка истраживања и Академија СПЦ за уметност и консервацију, Београд 2013.
2015
5.
Икона историја реч изд. Академија СПЦ за уметност и консервацију, Београд
2015.
2017
6.
Богословље Цркве и теологија иконе изд. Академија СПЦ за уметност и
консервацију, Београд 2017.
Студије и чланци:
7.
Distinction and Correlation between eivkw.n tou’/ Qeou/ and kat v eivko,na in St.
Athanasios of Alexandria (часопис FILOQEOS International Journal for Philosophy and
Theology 5 2005.)
8. Есхатолошки знаци у иконописању лика Светог Јована Владимира, Међународни научни
скуп „Свети Јован Владимир кроз вјекове - историја и предање", Бар, 15-17. септембар.
9. Онтологија иконе: Стаматис Склирис у дијалогу са светим Максимом Исповедником,
Излагање на међународном научном скупу у Великом Трнову: Христологија и постојање
11-13. 10. 2017.
10. Кључни аспекти сотириологије светог Атанасија Великог и савремена парохијска
пракса, Часопис Теологикон 5. Годишник на Центъра по систематическо
богословие към Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий"
за 2016 год.
Процена педагошког рада:
1. поступа професионално и има коректан однос према студентима; 2. подстиче студенте на
размишљање и креативност, самосталност у раду и примену стечених знања. Пошто се ради
о теоријском предмету, наставник на мастер програму захтева од студената самостални и
оригинални семинарски рад. Такође од студената захтева да дискутују на предавањима о
одређеним темама и да активно учествују у расправама око појединих питања савремене и
византијске иконографије. 3. на почетку семестра доноси план рада на предмету и са њим
упознаје студенте; 4. придржава се плана рада на предмету.
Слабости:
1. Требало би потстицати студенте да више читају и да пред свако предавање и сами, по
утврђеном градиву код куће прочитају лекцију или део поглавља о коме ће наставник
говорити. 2. Наставник би морао пазити на ниво предзнања студената, поготово студената
прве године који неретко долазе на Академију без икаквог теоријског предзнања за
теолошке предмете.
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мр Жељко Комосар, ред. проф.
Предмети: Калиграфија, Основе графике, Писмо
Број часова активне наставе на свим студијским програмима: 4,75
Референтни подаци о личном напредовању:

1.Калиграфија
Калиграфски исписао већи број диплома и повеља за;
Владу Републике Србије, Уставни суд, Филошки факултет,
Филозофски факултет, Библиотекарско удружење Србије,
Доброчинство СПЦ, ФЕСТ, Хемијско друштво Србије, УЛУС, УМУС,итд.
2. Самосталне изложбе;
Изложба акварела, галерија Боем, Панчево, 2011.
Изложба Калиграфије, галерија УЛУПУДС-а, Београд 2013.
3. Колективне изложбе;
Мајска изложба УЛУПУДС-а, 2011, 2012
Златно перо Београда, 2011
Нишки цртеж, 2011
Изложба малог формата УЛУПУДС-а, 2011
Београдски Салон , 2012
Салон уметности Панцева, 2012, 2015
Међународно бијенале акварела, Београд, 2013,2015,2017
Међународни фестивал карикатуре , Румунија, 2011., итд.
4.Графички дизајн;
Дизајнирао већи број диплома, наградних повеља и логотипа
за; Филолошки факултет, Академију СПЦ, Библиотекарско друштво
Србиије, УЛУС, Позориште на Теразијама, Ist Film, Народна
библиотека Панчево, итд.
5. Илустрације;
Урадио неколико илустрација за Политикин Забавник.
6. Јавна предавања по позиву;
Одржао јавно предавање о калиграфији, у Етнографском
музеју Београд, 2015.
Одржао јавно предавање о калиграфији у Дому омладине Панчево, 2015.
Одржао тромесечни курс калиграфије, Дом омладоне, Панчево, 2016.
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7. Јавни наступ у Медијима;
Учествовао у неколико ТВ емисија са темом калиграфија
РТС и ТВ Панчево. , 2015. 2016.,
Објављен велики интервју за културну рубрику , Панчевац , 2016. итд.
8.Аквизиције;
Народни Музеј Панчева, откуп ликовних радова, 2016, 2017
9. Награде;
Награда на Међународном фестивалу карикатуре “Great Romanian Personalities 2011” Повеља УЛУПУДС а, Београд 2013. - Награда за акварел, на међународном Бијеналу
акварела, Београд 2015.
10. Чланство у Жирију;
- Изложба ,,Београдски Салон,, 2014.
- 14. и 15. ликовни конкурс ученика Србије, 2016. и 2017.,
Регионални центар за таленте ,,Михајло Пупин,, ,Панчево
Процена педагошког рада: Наставник је веома умешан у дидактичком приступу и
методу преношења искуства на студијску групу. Исход предмета је, на основу увида у
оквиру завршне изложбе студената процењен као веома успешан, што је делом
резултирало садржајем силабуса који је Жељко Комосар конструисао као и
способностима наставника да га реализује.

др Ивана Кузмановић Нововић, доцент
Предмети: Античка култура и уметност / Основи теоријско-уметничке методологије /
Општа историја уметности 1 / Национална историја уметности 1-2
Број часова активне наставе на свим студијским програмима: 6,25

Референтни подаци о личном напредовању:
Херакле и свети Петар – иконографске паралеле, „Иконографске студије 2“, (Академија –
Висока школа Српске православне цркве за уметности и консервацију), Сремски Карловци,
Београд Нови Сад 2009, 91-98
Портртети цара Константина и чланова његове породице на глиптици у Србији, Ниш и
Византија, VII научни скуп, Зборник радова VII, Град Ниш, Универзитет у Нишу, Нишки
културни центар, Ниш 2009, 77-86
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Симболика херми у сликарству ранохришћанских гробница, Ниш и Византија, IXнаучни
скуп, Зборник радова, Град Ниш, Универзитет у Нишу, Нишки културни центар, Ниш 2009,
77-86
Синкретизам у римској религији и уметности царског периода, Зборник радова са научног
скупа „Антика и савремени свет: религија и култура“, Друштво за античке студије Србије,
Институт за теолошка истраживања, Београд 2011, 103-116
Један мермерни римски портрет, Зборник Народног музеја XX -1 (археологија),
Београд 2011, 305-311
Научна мисао Бранка Гавеле, Зборник радова са научног скупа „Антика, савремени свет
и рецепција античке културе“, Друштво за античке студије Србије , Београд 2012, 156-164
Gryllo представе у античкој глиптици, Зборник радова са научног скупа „Антика и
савремени свет данас“, Друштво за античке студије Србије, Београд 2014, 197-207
Хришћанске теме у глиптици, Црквена уметност и метод, VII Међународни скуп, Београд2013
Дионис и његов култ као извор за настанак позоришта (коаутор са В. Манојловић
Николић), VIII међународни интердисциплинарни симпозијум Сусрет култура,Зборник
радова, Нови Сад 2016, 103-116.
Античко позориште данас, Зборник радова са научног скупа „Антика и савремени свет:
тумачења антике“, Друштво за античке студије Србије, Београд 2016, 161-172
Dextrarum Iunctio in the Art of Antiquity, Ante portam auream, Studia in honorem professoris
Aleksandar Jovanović (ed M.B.Vujović), Belgrade 2017, 115-128.
Античка Венера – идеал лепоте у уметности, Зборник радова са научног скупа „Антика
као инспирација и предмет истраживања кроз миленије“, Друштво за античке студије
Србије, Београд 2017, 139-153.
Енциклопедијске јединице:
АКЕФАЛНА БИЋА у: Речник појмова ликовне уметности и архитектуре, Том I (А-Ђ),
САНУ, Завод за уџбенике, Београд 2014
АКРАТОФОРОН у: Речник појмова ликовне уметности и архитектуре, Том I (А-Ђ),
САНУ, Завод за уџбенике, Београд 2014
АНДРОКЕФАЛ у: Речник појмова ликовне уметности и архитектуре, Том I (А-Ђ), САНУ,
Завод за уџбенике, Београд 2014
АНДРОСФИНГА у: Речник појмова ликовне уметности и архитектуре, Том I (А-Ђ),
САНУ, Завод за уџбенике, Београд 2014
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процена педагошког рада:
Предности: наставник (1) поступа професионално и има коректан однос према студентима ;
(2) придржава се плана рада на предмету ; (3) добро је организовала наставу; (4) изражава
спремност на сарадњу ван часова предавања (5) има објективан, етички и коректан однос
према студенатима у погледу критеријума за вредновање рада студената на предиспитним
обавезама и на испиту

Јелена Хинић, доцент
Предмети: Основе живописања , Увод у живописачке праксе , Основе иконописа и
Позлатарске технике
Број часова активне наставе на свим студијским програмима: 8,5
Референтни подаци о личном напредовању:
-Самостално извела иконе за иконостас - Иконостас храма Успења Пресвете Богородице у
Ражани , Иконостас храма Светог Трифуна у Малом Мокром Лугу, у Београду; Иконостас
храма Светог пророка Илије, манастира Златеш код Бјелог Поља, Иконостас капеле Светог
апостола Јакова у манастиру Рођења светог Јована у Макрешанима код Крушевца
Самосталне изложбе
2005 - СВЕТИ СРБИ, Етнографски музеј, Београд;
2012 - ИКОНЕ, Ранчићева кућа, Гроцка;
2017- ИКОНЕ, Галерија културног центра, Рума
2017-ИКОНЕ, Изложбени простор резиденције амбасаде Републике Италије, по позиву
2017- ИКОНЕ ОЛТАРСКЕ АПСИДЕ ЦРКВЕ СВ МАРКА, Крипта цркве светог Марка у
Београду
Рецензије
ИРИНА ТОМИЋ – Српски иконопис XX века у „Византијско наслеђе и српска уметност III
том“ , Замишљање прошлости и рецепција средњег века у српској у уметности XVIII – XXI
века.
Издање Византолошког института САНУ, Београд 2016 поводом Међународног конгреса
византолошких студија. Стр 219-229
Стручна тела, радионице
• Члан стручног тела савета Центра за кутуру Гроцка за излагачку 2018. годину
• Члан стручног тела савета Центра за културу Гроцка за излагачку 2017. годину
• Радионица иконописа и црквене орнаментике у оквиру пројекта Српске прсвославне
опште гимназије Кантакузина-Катарина Бранковић у –Загребу, Међурелигијска
кутура-суживот вјерских заједница Града Загреба, Мај 2016. године
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Процена педагошког рада: Јелена Хинић
Предности: наставник (1) поступа професионално и има коректан однос према студентима ;
(2) придржава се плана рада на предмету ; (3) добро је организовала наставу; (4) изражава
спремност на сарадњу ван часова предавања (5) има објективан, етички и коректан однос
према студенатима у погледу критеријума за вредновање рада студената на предиспитним
обавезама и на испиту
Слабости: (1) недостатак адекватног простора за извођење практичног дела наставе.

др Радомир Поповић, ред. проф. (ангажован на основу уговора о допунском раду)
Предмети: Општа и национална историја Цркве (ТП)
Број часова активне наставе на свим студијским програмима: 3
Референтни подаци о личном напредовању:
Књиге:
1. Седми васељенски сабор – одабрана документа, Београд 2011/Приказ: мр И.
Марчетић, Живопис 5(2011)329-338/.
2. Васељенски сабори, пети, шести и седми, одабрана документа, књ. 1 и 2,
Београд 2011- 2012.
3. Историја хришћанске Цркве – православне помесне Цркве, уџбеник за 4. разред
Богословије, Београд 2012.
4. Историја хришћанске Цркве (4-11. век), уџбеник за 2. разред Богословије, Београд
2012.
5. Хришћанство у историји, Институт за теолошка истраживања Православног
богословског факултета, 2012.
Студије и чланци:
6. Устав Румунске православне Цркве, Гласник СПЦ 2(2011), 63-66.
7. Св. Герман патријарх цариградски као бранилац икона, Живопис 5, 2011, 9-29.
8. Прва и друга Посланица папе Григорија Другог цару Лаву Трећем Исавријанцу,
Живопис 3 (2009), 189-191.
9. Спорови о датуму празновања Васкрса у раној Цркви, Календарско знање и
допринос Милутина Миланковића, Богословље 1 (2012), 104-117.
Енциклопедијске јединице:
10. Енциклопедија Српског народа, главни уредник Р. Љушић Београд 2008
(одреднице: Авакум ђакон, стр. 2, Англиканска црква, стр 23, бабуни, стр. 56,
Васељенска патријаршија, стр. 155-6, епископ, стр. 252-3, јерархија, стр. 447, Јоаникије
Липовац митрополит, стр. 450, Јустин Поповић, стр. 474, конкордат, стр. 524, Никодим
Милаш, стр. 745, Охридска архиепископија, стр. 797-8, патријарх, стр. 812,
патријаршија, стр. 812, Предраг Пузовић, стр. 909, Светитељи Срби, стр. 986-9,
Спиридон патријарх, стр. 1030 и Црква, стр. 1236-7).
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Процена педагошког рада: Предавач је један од најбољих познавалаца ове
области и дугогодишњи предавач на БФ БУ. Излагање градива је методолошки
утемељено, јасно, разложно и на занимљив начин презентовано. Уме да заинтересије
студијску групу за предмет за који је приредио неколико приручника, уџбеника и
публиковане изворе.

др Александра Кучековић (ангажована на основу уговора о додатном раду)
Предмети: Општа историја уметности, Национална историја уметности
Број часова активне наставе на свим студијским програмима: 3,5
Референтни подаци о личном напредовању:
1. Царске двери из Даруварског Брестовца – о вази са цвећем у представи Благовести,
Зборник народног Музеја (Историја уметности), књ. 20, Београд 2012.
2. Украјинско схоластичко богословље у иконолошким истраживањима Бодина
Вуксана, Српска теологија данас, књ. 5, Београд 2014.
3. Епископ Софроније Јовановић (1743-1757) и барокни културни модел у Пакрачкославонској епархији, ''Три века Карловачке митрополије 1713-2013'', зборник научног
скупа, Сремски Карловци 2014.
4. Уметност Пакрачко-славонске епархије у XVIII веку, Београд 2014.
5. Сакрална баштина Срба у Западној Славонији, Загреб: СКД „Просвјета“, 2015.
6. The Reception of Traditional Themes on Early Baroque Iconostases in Slavonia: at the
Contact Point of Southern Balkan and Ukrainian Influences, “Byzantine Heritage and
Serbian Art III - Imagining the Past: the Reception of the Middle Ages in Serbian Art from
18th to 21st Century”, Beograd 2016.
7. Бодин Вуксан, Барокне теме српског иконостаса XVIII века (прир. А. Кучековић),
Нови Сад 2016.
8. Урош Предић: цртежи и студије из збирке Факултета ликовних уметности у
Београду, Београд 2016.
9. Василије Романовић – још један иконостас у Славонији, Зборник народног Музеја
(Историја уметности), књ. 22, св. 2, Београд 2016.
10. Архијерејски трон епископа пакрачко-славонског Кирила Живковића из 1787 –
реконструкција сликаног програма, Саопштења 48, Београд 2016.

Процена педагошког рада:
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Александра Кучековић представља елитни тип савременог истраживача у области
историје уметности што је рефлектовано у образовним процесима које конципира и
реализује. Код студената перманентно развија сличан тип способности кроз отворени,
дијалошки конципиран приступ и подстиче њихову мотивацију у односу на
програмске садржаје и ефекте научно-истраживачког рада. Партиципација
Александре Кучековић у реализацији завршних и мастер радова од великог је значаја
у односу на исход студијских програма према квалификацијама стручног и
обвразовног профила. Теоријски дискурс, развијен на групи предмета, које реализује
у великој мери утиче на дефиницију образовног профила на основу ширих
културолошких, академских и научних принципа.

Наташа Петровић, доцент
Предмети: Методологија конзервације фреске, Конзервација
архитектонских елемената
Број часова активне наставе на свим студијским програмима: 8,25

декоративних

Референтни подаци о личном напредовању:
2017. год.
 Стара Павлица, Рашка, интервентни конзерваторски радови;


Фасаде Градића, Петроварадин, Нови Сад, рестаурација фасадне орнаментике;



Црква Вазнесења Господњег, Чачак, скидање зидних слика;

2016. год.


Црква Св Апостола Вартоломеја и Варнаве, Велика Плана, рестаурација зидног
сликарства;



Црква Св Козме и Дамјана, Кузмин, рестаурација зидног сликарства;



Палата Србија, Београд, рестаурација камена;

2015. год.


Фасада куће пуковника Елезовића, Београд, рестаурација ливених елемената;



Хотел Палас, Београд, рестаурација зидне слике у ветробранском пролазу;

2014. год.


Фасада биоскопа Балкан, Београд, рестаурација керамике;



Ентеријер Прва београдска привредна банка, Карађорђева 48, Београд, рестаурација.
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Уметнички радови:


Црква Преноса моштију Св оца Николаја, Стари Бановци ( 2016.), вајарски и
позлатарски радови;



Црква Успења Пресвете Богородице, Црепаја (2016.), вајарски и позлатарски радови;



Црква Преноса моштију Св оца Николаја, Стари Бановци ( 2015.), вајарски и
позлатарски радови;



Црква Св Николе, Белегиш (2014./15.), вајарски и позлатарски радови.

Напомена: Остали подаци наведени су у реферату за избор у звање.
Процена педагошког рада: Наташа Петровић:
Предности: наставник (1) прилагодио je предавања предзнању студената ; (2) подстиче
студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и примену стечених знања
(3) подстиче интерактивност студената у настави; (4) изражава спремност на сарадњу ван
часова предавања .
Слабости: требало би унапредити наставу по питању (1) прилагођавања темпа излагања
условима наставе и тежини материје; (2) прилагодити обим изложене материје дужини часа;
(3) континуираног праћења и вредновања свих предиспитних обавеза и испита.

Жељка Деспотовић, доцент
Предмет: Конзервација слика на платну
Број часова активне наставе на свим студијским програмима: 6,25
Референтни подаци о личном напредовању:
2014-2015. године
 Конзерваторско-рестаураторски радови на делима Модерне галерије
Лазаревац, Галерија Матице српске.
 Конзерваторско-рестаураторски радови на делима Данице Јовановић, Галерија
Матице српске.
 Учествовање у конзерваторско-рестаураторским радовима на иконама
иконостаса Српске цркве у Будиму 1818-1820. Арсеније Теодоровић, Будимска
епархија, Галерија Матице српске.
 Учествовање у конзерваторско-рестаураторским радовима на пројекту
,,Српско културно наслеђе у Румунији“,Темишварска епархија, Галерија
Матице српске.
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Конзерваторско-рестаураторски радови на делима Петра Лубарде и Мила
Милуновића из колекције Таркет, Бачка Паланка, Галерија Матице српске.
2017. година
 Учествовање у конзерваторско-рестаураторским радовима на иконама
иконостаса Српске цркве у Будиму 1818-1820. Арсеније Теодоровић,
Будимска епархија, Галерија Матице српске.
 Конзерваторско-рестаураторски радови на сталној поставци XX века, дела
Милана Коњовића, Васа Ешкичевића, Петра Омчикуса, Светолика Пешћана,
Саве Шумановића.
Остале активности:
 I национални научни скуп ,,Lanterna 2014“ ( нуклеарне и друге аналитичке
технике у изучавању културног наслеђа-заштита баштине између природних и
друштвених научних области у Галерији Матице српске
 Радионица о новим методама чишћења слика ( воденим растворима), Галерија
Матице српске, 2017. година.
Процена педагошког рада:
Предности: Сматрам да као наставник на предмету конзервација слика на платну
поступам професионално и да имам коректан однос према студентима. На почетку семестра
доносим план рада и упознајем студенте са истим. Постичем студенте на размишљање,
самосталност у рад, интерактивност у настави и примену стечених знања. Континуирано
пратим и поенима вреднујем све предиспитне обавезе и испит, као и да имам објективан,
етички и коректан однос према студентима у погледу критеријума за вредновање рада
студента на предиспитним обавезама и на испиту.
Слабости: Требало би унапредити наставу по питању интердисиплинарности,
успоставити сарадње са другим институцијама од културног значаја и оних којима можемо
лакше разумети материју. Сарадња са музејима и галеријама, као и са њиховим
конзерваторским атељејима, где се студенти могу упознати и са другим методама рада.
Сарадња са Хемијским и Технолошким факултетом где студенти могу са научне стране да
приступе експонату на којем се спроводи пракса.

др Драган Марковић, ред. проф. (ангажован на основу уговора о допунском
раду)
Предмети: Физичка хемија (ОАС), Примењена физичка хемија (МАС)
Број часова активне наставе на свим студијским програмима: 4
Референтни подаци о личном напредовању:
Од 1990. до 2008. године запослен је у Институту за физику у Земуну.
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Од 2002. до 2005. године учествовао је на два пројекта Основних истраживања које је
финансирало Министарство за науку и заштиту животне средине и то:
пројекат „Истраживање квалитета ваздуха у урбаним срединама: тешки метали и
радионуклиди и њихове интеракције (бр. 1449)
пројекат „Радиационе и транспортне особине неидеалне лабораторијске и
јоносферне плазме“ (бр. 1466)
Од 2005. године ангажован је на два петогодишња пројекта Основних истраживања
финансираних од Министарства за науку Републике Србије и то:
пројекат „Емисија и трансмисија полутаната у урбаној атмосфери“ (бр. 141012) и
пројекат „Радиационе и транспортне особине неидеалне лабораторијске и
јоносферне плазме“ (бр. 141033).
Од 2011. године учествује на два пројекта финансираних од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и то:
пројекат „Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину
– праћење утицаја, адаптација и ублажавање (бр. 43007)
пројекат „Физика уређених наноструктура и нових материјала у фотоници“ (бр.
171005).

Процена педагошког рада: Излагање градива је методолошки утемељено, јасно, разложно и
на занимљив начин презентовано. Добро је организовао наставу
Добро је прилагодио темпо излагања условима наставе и тежини материје.
Има добру способност разјашњавања тежих појмова и сложеније грађе

Звонко Петковић, ред. проф.
Предмети: Конзервација и рестаурација предмета од племенитих и неплеменитих метала
(ОАС), Конзервација и рестаурација црквеног мобилијара (ОАС), Елементи црквене
архитектуре (МАС)
Број часова активне наставе на свим студијским програмима: 7,5

Референтни подаци о личном напредовању:
1.
Звонко Петковић, Jewelery as a specific form of spiritual and material culture, Program and
the book of abstracts, Srpsko keramicko društvo, -1, vol. 2015, no. 4, pp. 92 - 92, issn: 978-86915627-3-1, udc: 666.3/7(048), Србија, 21. - 23. Sep, 2015
2.
Звонко Петковић, Nakit kao trajna inspiracija umetnika i dizajnera, Zbornik radova, VŠSS
Beogradska politehnika, -1, vol. 2015, no. 3, pp. 482 - 486, issn: 978-86-7498-064-4, udc:
502/504(497.11)(082), Србија, 4. - 4. Dec, 2015
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3.
Звонко Петковић, Thе Mirror, Program and the book of abstracts, Srpsko keramicko
društvo, -1, vol. 2014, no. 3, pp. 79 - 79, issn: 978-86-915627-2-4, udc: 666.3/7(048), Србија, 29.
Sep - 1. Oct, 2014
4.
Чланство у Одбору за завршетак градње и унутрашњег уређења Спомен-храма Светог
Саве на Врачару, по одлуци СВЕТОГ АРХИЈЕРЕЈСКОГ СИНОДА СРПСКЕ
ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ Бр 1354/зап.946, од 3. новембра 2016. године, а на предлогу
Његове Светости Патријарха српскога Г.Г. Иринеја
5.
Благослов ПАТРИЈАРХА СРПСКОГ МИТРОПОЛИТА ПЕЋКОГ АРХИЕПИСКОПА
БЕОГРАДСКО-КАРЛОВАЧКОГ ГОСПОДИНА, ГОСПОДИНА ИРИНЕЈА, за израду
накита са православно-византијским мотивима; П.Бр.2554, 10. 12. 2014. године Београд
6.
Аутор књиге „ДВОРОВИ траг једног времена забележен на највишем брежуљку на
Дедеињу“, друго издање, под називом „КРАЉЕВСКИ КОМПЛЕКС династије
Карађорђевић“, 2016. године, издавач: Komshe d.o.o. Београд, Владетина 7/5.
7.
Аутор књиге „ДВОРОВИ траг једног времена забележен на највишем брежуљку на
Дедеињу“, 2013. године.
8.
Комплетан пројекат за израду сакралног и профаног намештаја за манастир Бањска на
Косову (пројекат усвојен и реализован);
9.

Члан оснивачког одбора стручног часописа „ДРВО – техника“.

10. Lee et al(Eds): Proceedings of the IV Advanced Ceramics and Applications Conference, 97894-6239-212-0, 428040_1_En –Information, 2016. “JEWELRY ASW A CPECIFIC FORM
SPIRITUAL AND MATERIAL CULTURE JEWELERY”.
Процена педагошког рада : (1) добро је организовао наставу, (2) добро је припремљен за
наставу, (3) добро је прилагодио обим изложене материје дужини часа (4) добро је
прилагодио темпо излагања условима наставе и тежини материје, (5) има добру способност
разјашњавања тежих појмова и сложеније грађе

мр Јелена Узелац, доцент
Предмет: Конзервација и рестурација икона на дрвеном носиоцу
Број часова активне наставе на свим студијским програмима: 7
Референтни подаци о личном напредовању:
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Водила је конзерваторске радове, као одговорни конзерватор-доцент на модулу
Конзервација икона на дрвеном носиоцу који је подељен на 4 предметне целине, и
као ментор на мастер студијама на истом модулу.
Следеће иконостасне или музејске групе су рађене од 2012-14г:
1. Конзервација икона музејске поставке манастира Каона (четри иконе)
2. Конзервација дела иконостасне целине манастира Савинац (три иконе)
3. Конзервација дела музејске збирке Музеја ЦПЦ (три иконе)
4. Конзервација дела иконостасне целине цркве св.Николаја у Сланкамену
(шест икона)
5. Конзервација икона изложбене поставке цркве св.Тројице у Горњем
Милановцу (11 икона)
Процена педагошког рада:
У оквиру ова два предмета за протекле четри школске године ангажовала се око
формирања атељеа-радионнице за потребе наставе из наведених области, посебно
за потребе конзерваторских испитивања. Јасно предочава како циљеве и предмет
силабуса тако и критеријуме за оцењивање. Будући да и сама одлично разуме
смисао и позицију предмета у курикулуму , конципирала силабус тако да кроз
његову реализацију студенти стичу способности критичког и аналитичког
закључивања.

др Радмила Јанчић Хајнеман, редовни професор (Технолошко металуршки факултет,
Универзитет у Београду)
Предмет: Технологија материјала
Број часова активне наставе на свим студијским програмима: 2

Референтни подаци о личном напредовању:
Публиковани радови у међународним часописима
Radojkovic Bojana M Ristic Slavica S Polic Suzana R Jancic-Heinemann Radmila
M Preliminary investigation on the use of the Q-switched Nd:YAG laser to clean corrosion
products on museum embroidered textiles with metallic yarns (Article), LASERS IN
ENGINEERING, (2017), vol. 36 br. 4-6, str. 373-390
Radojkovic Bojana M Ristic Slavica S
M Radovanovic Danijelka
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Polic Suzana R

Jancic-Heinemann Radmila

Preliminary investigation on the use of the Q-switched Nd:YAG laser to clean corrosion products
on museum embroidered textiles with metallic yarns (Article) JOURNAL OF CULTURAL
HERITAGE, (2017), vol. 23 br. , str. 128-137
Tomic Natasa Z Veljovic Djordje N Trifkovic Kata T Medo Bojan Rakin Marko P Radojevic
Vesna J Jancic-Heinemann Radmila M Numerical and experimental approach to testing the
adhesive properties of modified polymer blend based on EVA/PMMA as coatings for optical
fibers (Article) INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, (2017), vol.
73 br. , str. 80-91
Dimitrijevic Marija M Dojcinovic Marina B Trifunovic Dejan D Volkov-Husovic Tatjana
D Jancic-Heinemann Radmila M Comparison of Morphological Parameters of Ceramic Materials
Surface Damage Exposed to Thermal Shock and Cavitation Erosion (Article) SCIENCE OF
SINTERING, (2016), vol. 48 br. 3, str. 371-377
Tomic Natasa Z Medo BI Stojanovic Dusica B Radojevic Vesna J Rakin Marko P JancicHeinemann Radmila M Aleksic Radoslav R
A rapid test to measure adhesion between
optical fibers and ethylene-vinyl acetate copolymer (EVA) (Article) INTERNATIONAL
JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, (2016), vol. 68 br. , str. 341-350

Процена педагошког рада: (1) подстиче студенте на размишљање и креативност,
самосталност у раду и примену стечених знања (2) има добру способност разјашњавања
тежих појмова и сложеније грађе(3) има објективан, етички и коректни однос према
студентима у погледу критеријума за вредновање рада студента на предиспитним обавезама
и на испиту
Слабости: ( 1) због малог броја студената на одсеку, настава се некада принудно одлаже
због болести студената.
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Стандард 7: SWOT анализа

S - (Strenght) Предности ↔ W - (Weakness) Слабости
О - (Оpportunities) Могућности ↔ Т - (Threats) Опасности

Предности

Слабости

S Наставници Виспке щкпле СПЦ се у пбразпвне
прпцесе на Виспкпј щкпли укљушују у пднпсу на
струшну референтнпст према пснпвнпм предмету
курикулума +++
S Наставници ппказују велику заинтереспванпст
и мптивацију у пднпсу на курикулум и оегпв
исхпд. ++
S Наставници су свесни свпје улпге и
пдгпвпрнпсти у студијскпм прпграму и
наставнпм прпцесу. ++
S Сарадници се бирају на пснпву ппказаних
сппспбнпсти и пстварених резултата. +

W Ппједини наставници нису у пптпунпсти
свесни циљева студијских прпграма. +
W Инертнпст наставника се рефлектује у
пквирима истраживашкпг, струшнпг и
уметнишкпг рада на Виспкпј щкпли СПЦ. ++
W Наставници ппнекад претппстављају
индивидуалне ставпве и интересе прпграмским
циљевима. +
W Нејаснпст и превище благ критеријум кпд
пцеоиваоа кпд ппјединих наставника

Могућности

Опасности

O Наставници и сарадници, на пснпву
претхпднпг искуства, имају знашајне мпгућнпсти
у пбразпвнпм систему РС. +++
O Наставници и сарадници мпгу представљати
наципналну културу на међунарпднпм нивпу. ++
O Наставницима се пмпгућава публикпваое
учбеника намеоених настави. ++
O Наставницима и сарадницима је пмпгућена
ваннаставна ппдрщка кап и институципнална
лпгистика у извпђеоу струшнпг прпграма. ++

T Наставницима и сарадницима није адекватнп
вреднпван рад. ++
T Ппједини наставници све теже испуоавају
услпве за избпре у зваоа. +
T Наставницима није увек пмпгућена ппдрщка у
струшнпм усаврщаваоу. ++

Предлог мера и активности за унапређење квалитета
На основу изложене SWOT анализе, предлог мера за унапређење квалитета би се
могао дефинисати на следећи начин:
1. Редовно презентовање референтних стручних пројеката и редовно ажурирање
референтних података на сајту Високе школе СПЦ.
2. Упознавање наставника са резултатима анонимне студентске анкете и
указивање на реалну вредност појединца и колектива.
3. Омогућавање подршке заинтересованим наставницима учешће у
релевантним међународним скуповима, симпозијумима и пројектима.

83

СТАНДАРД 8. КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА
Када се аналитички посматра квалитет студената који су уписивали и уписују,
завршавали и завршавају Високу шкоју СПЦ за уметности и консервацију стиче се
веома сложена слика од хетерогених елемената услед чега је неопходно сагледати
овај феномен у односу на раздобља развоја и трајања високошколске установе и
карактеристичне појаве. Прва генерација која је приступила квалификационом
испиту академске 1995/96. год. била је веома бројна што је резултирало високим
квалитетом студијске групе и истовремено рефлектовало потребу за таквом врстом
студија. То, међутим није било довољно за успостављање едукативне стратегије нити
за одређивање коначног броја уписаних студената. Након уписа пете генерације
оквирно је дефинисан број који се уз мања померања, кретао од 15 до 20 студената.
Када је одређиван број студената који се уписују на реформисане студије одлученио
је да то буде 18 тј. по 9 студената на два студијска програма.
Претпоставка аналитичког приступа квалитетнијег учинка у студијским
групама јесте квалитет кандидата који приступају квалификационом испиту.
Хетерогену популацију чине углавном матуранти средњих уметничких школа
(Београд, Шабац, Ужице, Лесковац) потом матуранти гимназија и неких стручних
школа укључујући и богословије СПЦ. Како је пријемни испит моделован према
осталим уметничким факултетима и академијама тиме се стиче и примарни увид у
уметничке способности кандидата. Квалификациони испит за проверу способности и
склоности кандидата ( пријемни испит ) организује се пре и због уписа кандидата на
основне студије. Пријемни испит је конципиран као на свим високошколским
установама у области уметничке едукације. Разлог томе јесте могућности студента
да на основу верттикалне и полагања дифернцијалних испита, наставе студије на
другим жељеним студијским програмима као и зарад студената који су Високу
школу СПЦ за уметности и консервацију, препознали као жељени наставак
едукације у специјализованој уметничкој области (црквена уметност).
Пријемни испит се полаже на Високој школи СПЦ за уметности и
консервацију након што наставно – уметничко веће одреди састав петочлане
комисије са два студијска програма. Пријаве кандидата се примају15 дана пре
обављања практичног дела испита. Кандидати подносе пријаву и мапу са
оригиналним радовима (цртежи и слике из тематских области: портрет, мртва
природа, фигура, композиција и самостални радови из других области, најмање 10
радова). Кандидати истовремено полажу испит провере склоности и способности
четири дана за редом из цртања (портрет и обучена фигура) и сликања (мртва
природа). Комисија оцењује радове тако што сваки члан даје једну оцену за сваки рад
појединачно (5/3) а коначна оцена кандидата остварује се сабирањем. Потом се оцене
кандидата претварају у поене (макс. 60% од 100%). На број освојених поена додаје се
други број (40% од 100%) који комисија добија претварањем средње оцене
средњошколског успеха у поене. Кандидату који је претходно завршио неки факултет
рачуна се максималних 40 поена. Комисија формира ранг листу и предаје је

84

директору тј. научно – уметничком већу Високе школе СПЦ који је потврђују и
објављују на сајту и огласној табли.
Изразити таленти показују оптималне вредности тек уколико је црквена
уметност предмет њиховог примарног интересовања. Такви примери не прелазе узус
од 10% у односу на број учесника студијског програма тј. реч је о појединцу.
Када је у питању анализа квалитета студената у току студијског процеса могу
се констатовати следећи показатељи. Према бодовној процени успешности
успешност је велика, међутим, неопходно је обратити пажњу на следеће појаве:
1. Студенти извршавају своје обавезе на нивоу задатка
2. Студенти се у већој мери исказују као квалитетни чиниоци едукативно
уметничких процеса на нивоу практичне наставе уз непосредно учествовање
професора у имплементацији знања. Када се едукација доведе до креативног нивоа
мотивисаност студената се повећава.
Оцењивање студената
Студијски програм црквених уметности представља облик активне уметничке
наставе. Успешност испуњавања силабуса са циљем стицања неопходних знања и
уметничких искустава оцењује се нумерички од 5-10 што одговара укупном броју
поена од 56-100. Нумеричка еквиваленција оцењивања је формулисана на следећи
начин:
50 поена =5 (недовољан)
51 – 60 = 6
61 – 70 = 7
71 – 80 = 8
81 – 90 =9
91 – 100 = 10
Обзиром на природу и карактер студија активност у настави и предиспитне
обавезе обухватају велику нумеричку вредност (70% од коначне оцене). На
уметничким предметима нумеричка квота је висока код оцењивања присуства у
настави ( максималних 15 поена).
Код процене интерактивног понашања студената узима се за (разлику од прве
категорије којом се процењује само присуство) залагање и иницијатива што се
вреднује у распону од 20- 25 поена. Колоквијуми који су предвиђени код свих
двосеместралних уметничких предмета ( који носе вредност од преко 6 ЕСПБ)
обухватају оцењивање квалитета радова. Уколико смо правилно разумели да
интерактивност обухвата квантитативни параметар (број радова) на колоквијуму се
процењује њихов квалитет у вредности од максималних 30 поена. На самом испиту
оцењује се коначни успех студента, где се може освојити максимални број од 30-40
поена у зависности од предмета. Број поена на самом испиту на нашим предметима
(Анатомија, Основе живописања, Копистика) добија се сабирањем оних којим је
оцењено испитно градиво (радови) и оних којима је оцењена реализација испитног
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задатка који се обавља на самом испиту и потписује шифрирано како би био што
објективније процењен. Коначна оцена (број поена) добија се сабирањем сакупљених
поена на предиспитним обавезама ионих са самог испита.
Као и у односу на стручну праксу тако и у односу на професионалну делатност
по завршеним студијама, студенти Високе школе СПЦ за уметности и консервацију
показују висок степен квалитета у односу на стручне и радне параметре. У том
смислу, перманентно се прати њихова професионална делатност као претпоставка
анализе стручног профила. Многи од њих запослени су у институцијама културе и
заштите и знатно утицали на уметнички живот у последњим деценијама.
Сазнање да се, после дипломирања, студенти Високе школе СПЦ
искључиво баве црквеном уметношћу повратно потврђује чињеницу правилног
избора у контексту професионалне информације. На пољу креативне делатности
велики проценат овог образовног профила остварује се у области иконописа,
фрескописа и мозаика. Обзиром на доступност информација и чињеницу да се
њихови уметнички радови изводе у оквирима културног и богослужбеног простора
СПЦ, Висока школа СПЦ је у могућности да перманентно стиче сазнања на основу
којих конструише слику успешности у професионалном животу бивших студената.
Такође се води рачуна о евентуалној засићености, која би се могла рефлектовати
кроз смањење броја уписаних студената. Наша школа перманентно инсистира на
квалитету и стручности извођења наставе од стране наставника и повећању напора и
рада студената.
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Стандард 8: SWOT анализа

S - (Strenght) Предности ↔ W - (Weakness) Слабости
О - (Оpportunities) Могућности ↔ Т - (Threats) Опасности

Предности

Слабости

S Студенти у великпј мери, уписују Виспку щкплу
СПЦ кап жељени студијски прпграм. ++
S Студенти су мптивисани и интерактивни на
свим студијским прпграмима. ++
S Студенти су свесни мпгућнпсти студијских
прпграма, исхпда и струшнпг прпфила. ++
S Студенти се активнп укљушују, какп у студијски
прпграм, такп и у тпкпве на нивпу предмета. +++

W Студенти се слабије прганизују и исппљавају
заједнищтвп на нивпу заједнишких циљева и
пптреба. +
W Студенти ппнекад дпживљавају наставни
прпцес кап испуоаваое пбавеза. ++
W Студенти нису пбјективни у прпцени
сппствених резултата. +
W Студенти нису знашајније заинтереспвани за
уметнишки и истраживашки рад на Виспкпј
щкпли СПЦ. +

Могућности

Опасности

O Студентима је јпщ у тпку студија пмпгућена
презентација уметнишке и истраживашке
делатнпсти. +++
O Студенти и наставници заједнп ушествују у
уметнишким и истраживашким и струшним
прпграмима. +++
O Студенти имају мпгућнпст индивидуалнпг
израза и аутпрскпг приступа у струшнпм раду у
заврщнпј фази студија . ++

T Студенти су у све тежпј материјалнпј ситуацији
и тп утише на ппхађаое наставе а тп се
превазилази стипендираоем изузетнп надарене
деце. ++
T Студенти птежанп дплазе дп прпстпра за
ваннаставне активнпсти+
T Студенти се супшавају са све већпм
кпнкуренцијпм. ++
T Студентима се птежанп мпгу прганизпвати све
академске слпбпде. +

Предлог мера и активности за унапређење квалитета
На основу изложене SWOT анализе, предлог мера за унапређење квалитета би се
могао дефинисати на следећи начин:
1. Боље информисање средњошколаца о студијским програмима на Високој школи
СПЦ путем презентација, медија и штампаног материјала. Формирана је комисија
са таквим циљем: Ђорђе Станојевић, Биљана Јовановић и Мирјана Милић.

2. Обезбедити боље просторне услове за рад студенатског парламента.
3. Организовати едукацију студената на нивоу парламента у односу на
принципе академских слобода и етичког кодекса.
4. Развијати механизме самовредновања код студената на нивоу
отворених разговора.
5. Омогућавати студентима контакте са студентском популацијом на
другим факултетима (пре свега уметничким).
6. Потстицати студенте на активније учешће у уметничком раду и
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истраживачком раду.
7. Организовати што бољу информатичку структуру у односу на стручни профил
и студентске могућности.
8. Организовати посебну страницу на сајту Високе школе СПЦ за
студентска питања.
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СТАНДАРД 9. КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА
Издавачка делатност на Високој школи која је постојала у претходном периоду
обуставља се због несврсисходности постојања такве делатности осим у случајевима
када се пишу уџбеници као део наставног процеса.
Изради уџбеника практичне наставе су се посветили наставници оба студијска програма.
Спонтано су се искристалисале тенденције ка најужем тематском усмеравању и
диференцијацији (у оквирима конкретне наставне области) уџбеника практичних
предмета Студијског програма за конзервацију те, са друге стране, тенденција ка
уопштеним приручницима који покушавају да покрију целовит програм наставне
области којој су посвећени на Студијском програму за црквене уметности.
I.
Уџбеници студијског програма консервација и рестаурација:
1. Конзервација и рестаурација слика на платну / Јован Пантић. - Београд : Академија
Српске Православне цркве за уметности и консервацију, 2008 (Нови Сад :
Артпринт). - 88 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Едиција Уџбеници / Академија Српске
православне цркве за уметност и консервацију, Београд ; књ. 3)
Уџбеник осим уобичајеног критичког апарата и релевантне библиографије, доноси
мноштво визуелног материјала у боји, уз чију је помоћ олакшано педагошко излагање
једне практичне конзерваторске дисциплине. Реч је о првом уџбенику из области
консервације у Србији. Аутор је, будући најстручнији у овој области, своје богато
искуство у једном рецептивном облику понудио – најпре – студентима а потом и
стручњацима из ове области. Градиво које је Јован Пантић изложио обухвата област која
је, до сада, или преношена кроз праксу или излагана у појединачним радовима у оквиру
стручних часописа. Први уџбеник из ове области представља прекретницу у образовању
консерватора. Уџбеник је добио две позитивне рецензије од Милке Чанак Медић и
Анике Сковран (достављено у прилогу).
2. Проблематика подлепљивања слика на хладно воденим растворима лепкова /
Јован Пантић. - Београд : Академија Српске православне цркве за уметности и
консервацију, 2008 (Нови Сад : Арт принт). - 123 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Едиција
Уџбеници / Академија Српске православне цркве за уметности и консервацију,
Београд ; књ. 4)
Уџбеник осим уобичајеног критичког апарата и релевантне библиографије, доноси
мноштво визуелног материјала у боји, уз чију је помоћ олакшано педагошко излагање
једне практичне конзерваторске дисциплине. Појединчана област (подлепљивање
хладним лепковима) из консерваторске праксе преточена је у теоријско излагање –
уџбеник за студенте консервације. Као и претходни, представља пионирски подухват из
области консерватора и рестауртора. Уџбеник у потпуности – по структури и обиму –
одговара силабусу изборног предмета Подлепљивање хладним лепковима. Истовремно се
може користити и као приручник у ваннанставним областима консерваторске пркасе.
Уџбеник је добио две позитивне рецензије од Милке Чанак Медић и Анике Сковран
(достављено у прилогу).
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3. Позлатарске технике / Јован Пантић ; [фотографије Вељко Илић, Владимир
Вукадиновић и Јован Пантић]. - Београд : Академија Српске православне цркве за
уметности и консервацију, 2010 (Нови Сад : Артпринт). - 116 стр. : илустр. ; 25 cm. (Едиција Уџбеници / Академија Српске православне цркве за уметности и
консервацију ; књ. 5)
Уџбеник осим уобичајеног критичког апарата и релевантне библиографије, доноси мноштво
визуелног материјала у боји, уз чију је помоћ олакшано педагошко излагање једне
практичне конзерваторске дисциплине. Уџбеник обухвата област значајну како за
консерваторску праксу, тако и за иконографску делатност. Подизање једне занатске
дисциплине до студијске грађе у едукацији консерватора представља основни циљ
уџбеника, а област која је уткана у ткиво црквене уметности открива се на академском
нивоу. Уџбеник је добио две позитивне рецензије од Милке Чанак Медић и Анике Сковран
(достављено у прилогу).
4. Конзервација икона / Јован Пантић ; [фотографије Вељко Илић, Јован Пантић]. Београд : Висока школа - Академија Српске православне цркве за уметности и
консервацију, 2012 (Нови Сад : Артпринт). - 132 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Едиција
Уџбеници / Висока школа - Академија Српске православне цркве за уметност и
консервацију ; књ. 13)
Уџбеник осим уобичајеног критичког апарата и релевантне библиографије, доноси
мноштво визуелног материјала у боји, уз чију је помоћ олакшано педагошко излагање
једне практичне конзерваторске дисциплине. Икона као изразити вид црквеног
сликарства представља и најчешћи предмет и објекат консерваторских примена на
нашем културном и култном простору. Из тог разлога уџбеник аутора Јована Пантића
износи проблематику на општем и елементарном нивоу за студенте који се едукују у
овој области како на Високој школи, тако и на другим аналогним високошколским
установама.
5. Методика заштите зидног сликарства 1 / Мирослав Станојловић ; [фотографије
Мирослав Станојловић]. - Београд : Висока школа - Академија Српске
православне цркве за уметности и консервацију, 2012 (Нови Сад : Артпринт). 235 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Едиција Уџбеници ; књ. 14)
Уџбеник осим уобичајеног критичког апарата и релевантне библиографије, доноси
мноштво визуелног материјала у боји, уз чију је помоћ олакшано педагошко излагање
једне практичне конзерваторске дисциплине. Први из едиције уџбеника из области
консервације зидне консервације са документацијом, на нивоу темељних претпоставки
струке, Мирослав Станојловић конципира као користан и примењив у студијама
консервације . Из богатог стручносг искуства и педагошке праксе аутор је издвојио
садржаје као полазне у разумевању ове области и могућности елементарне
методологије. Примери су зналачки одабрани као релевантни за предмет, циљеве и
методе овог уџбеника где је документација схваћена као органиски део консерваторске
праксе. Уџбеник је добио две позитивне рецензије од Радише Жикића и Бранислава
станковића (достављено у прилогу).
II.

Уџбеници студијског програма црквене уметности:
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1. Основе живописања : приручник / Тодор Митровић. - Београд : Висока школа Академија Српске православне цркве за уметности и консервацију : Задужбина
Светог манастира Хиландара, 2012 (Београд : Публикум). - 294 стр. : илустр. ; 24
x 21 cm. - (Едиција Уџбеници / [Висока школа - Академија Српске православне
цркве за уметности и консервацију] ; књ. 15)
Уџбеник осим уобичајеног критичког апарата и релевантне библиографије, доноси
мноштво визуелног материјала у боји, уз чију је помоћ олакшано педагошко излагање
практичне сликарске дисциплине усмерене на увођење студената у основне принципе
црквеног сликарства. Саврмена херменеутика црквене уметности остварила је своју
научну и едукативну прекретницу у делу аутора Тодора Митровића. Градиво које је, до
сада, презентовано на нивоу рецептура и упутстава износи се у уџбенику, на један
аналитички, академски и методолошко утемељн научни начин. У односу на поступак
довођења у везу теорије са праксом, не само да је задржан академски ниво већ се
аналитички и структурално приступало предмету, а потом је веома разложно теоријски
интерпретиран. Аутор је показао модул на који се црквено сликаство може схватити као
савремено, и увек, актуелно. Уџбеникје првенствено намењен студентској популацији,
али је веома прихваћен и добро оцењен у круговима оних који се професионално баве
иконописом. Уџбеник је добио и две позитивне рецензије од Чедомира Васића и
Светлане Пејић.
2. Огледи о српској црквеној музици / Предраг Миодраг. - Београд : Висока школа Академија Српске православне цркве за уметности и консервацију, 2012 (Београд :
Полиграф). - 186 стр., [76] стр. с нотама : ноте ; 25 cm. - (Едиција Уџбеници / Висока
школа - Академија Српске православне цркве за уметности и консервацију ; књ. 12)
Уџбеник осим уобичајеног критичког апарата и релевантне библиографије, доноси
нотне записе, као и електронски оптички диск са звучним записом извођења овог нотног
материјала. Уџбеник је добио позитивне рецензије од Данице Петровић.
3. Методологија рада у вајарским материјалима [Вишеврсна грађа] : (камен, камене
масе, глина и гипс) / Рајко Д. Блажић ; [превод Војислав Мићуновић, енглески,
Наталија Јермоленко, руски]. - Београд : Академија Српске православне цркве за
уметност
и
консервацију,
2008
(Нови
Сад
:
Арт
принт)
[17],
293
стр.,
[8]
стр.
с
таблама
:
фотогр.
;
23
cm
1 електронски оптички диск (ЦД-РОМ) : фотогр. у боји ; 12 cm
(Уџбеници / Академија Српске православне цркве за уметност и консервацију
Уџбеник осим уобичајеног критичког апарата и релевантне библиографије, доноси велики
број црно-белих фотографија, уз чију је помоћ олакшано педагошко излагање практичне
наставе у области вајарства. На електронском оптичком диску је овај обиман визуелни
материјал учињен доступним и на фотографијама у боји. Уџбеник је добио и две позитивне
рецензије од Љубомира Глигоријевића и Тамаре Огњевић.
III.

Група уџбеника за теоријску наставу покрива доста широко
мултидисциплинарно поље теоријских дисциплина које су важне за наставу
на оба студијска програма Високе школе СПЦ: од природних наука, преко
историје уметности до богословља.
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1. Физичка хемија / Драган М. Марковић. - Београд : Академија Српске
Православне Цркве за уметности и консервацију, 2008 (Нови Сад : Арт
принт). - 150 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 cm. - (Едиција Уџбеници /
[Академија Српске православне цркве за уметност и консервацију, Београд] ;
књ. 5)
Уџбеник доноси уобичајени критички апарат и релевантну библиографију која
студентима може послужити за даља истраживања у овој теоријској области. Аутор
уџбеника Драган Марковић, у једном елементарном виду предстваља науку која се
сматра темељном за консерваторску праксу. Не само да је у едукацији консерватора на
овај начин обезбеђена научна ширина, већ је и изложен феномен природних наука у
оквиру образовања у ширем смислу. Педагошка способност аутора огледа се у
дидактичком приступу и методу излагања који су управљени на студентску популацију,
којој Физичка хемија није основни предмет. Уџбеник је добио и две позитивне рецензије
Драгице Минић и Горана Станишића.
2. Имена и натписи на иконама : приручник за иконописце / [приредио еп. Јован
(Пурић)]. - Београд : Висока школа - Академија Српске православне цркве за
уметности и консервацију, 2010 (Чачак : "Мајсторовић"). - 278 стр. ; 25 cm. (#Едиција #Уџбеници / Академија Српске православне цркве за уметности и
консервацију ; #књ. #6)
Приручник је приредио епископ Јован (Пурић), објављена је 2010. године, те на 284
стране доноси двојезични преглед начина на који су имена светитеља исписивана на
иконама, кроз векове. Приручник је са високим степеном применљивости у области
црквено-уметничких пракси, као и едукацији на нивоу иконописа и зидног сликарства.
Материја се излаже систематски, готово каталошки. У прилогу достављамо приказ
приручника из часописа Живопис 7, 2013
Агиологија са химнографијом / књигу приредио епископ Јован (Пурић). - Београд
: Академија Српске православне цркве за уметности и консервацију, 2010 (Нови
Сад : Арт принт). - 433 стр. ; 21 cm. - (Едиција Уџбеници / [Академија Српске
православне цркве за уметности и консервацију] ; књ. 7)
Уџбеник доноси теоријски материјал која студентима може послужити као увод у даља
истраживања у овој теоријској области. Уредник представља два научно-уметничка вида
у којима се огледа креативни живот Цркве. Области су такође темељне за познавање
црквене уметности у смислу да се појављују као део њених поетика. Наука о светима
јесте претпоставка иконографије у којој се рефлетују химне и остали видови
богослужбеног певања и читања. Уџбеник доприноси синтетизованом посматрању
црквене културе и уметности.
3.

4. Васељенски сабори : Први, Други, Трећи и Четврти : одабрана документа.
Књ. 1 / Радомир В. Поповић. - Београд : Висока школа - Академија Српске
православне цркве за уметности и консервацију, 2012 (Нови Сад : Артпринт).
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- 399 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Едиција Уџбеници / [Висока школа - Академија
Српске православне цркве за уметности и консервацију] ; књ. 9)
5. Васељенски сабори : Пети, Шести и Седми : одабрана документа. Књ. 2 /
Радомир В. Поповић. - Београд : Висока школа - Академија Српске православне
цркве за уметности и консервацију, 2011 (Нови Сад : Артпринт). - 449 стр. ; 24
cm. - (Едиција Уџбеници / [Висока школа - Академија Српске православне цркве
за уметности и консервацију] ; књ. 10)
6. Седми васељенски сабор : његов одјек у црквеној уметности : одабрана
документа / [сакупио] Радомир В. Поповић. - Београд : Висока школа - Академија
Српске православне цркве за уметност и конзервацију, 2011 (Нови Сад :
Артпринт). - 215 стр. ; 24 cm. - (Едиција Уџбеници / Висока школа - Академија
Српске православне цркве за уметност и конзервацију ; књ 8)
Сва три уџбеничка са историјском изворном грађом приређивача Радомира Поповића
представљају виши ниво студијске грађе, како за Високу школу тако и за студије
теологије и историје. Реч је о преводима изворника, докумената која делом представљају
кореспонденцију између актера догматских спорова, а делом су сачињена од саборских
аката. Извори прате коментари, где су у односу на поредак
начин излагања, проф. Поповић појављује у улози историјског водича и тумача.
Историографија је добила методолошки добро фундирана дела, историјске студеије су
обогаћене за корпус доступних извора, а Висока школа за обиље уџбеничког материјала,
не само у области Историје Цркве, већ и Догматике. Уџбеници доносе преводе
докумената као и пратећи теоријски материјал која студентима могу послужити као
примарна литература за даља истраживања у овој теоријској области.

Хришћанска уметност и античке парадигме / Горан Јанићијевић. - Београд :
Висока школа - Академија Српске православне цркве за уметности и
консервацију, 2012 (Нови Сад : Арт принт). - 184 стр. : илустр. ; 21 cm. (Уџбеници / Академија Српске православне цркве за уметности и консервацију,
Београд ; књ. 11)
Уџбеник доноси уобичајени критички апарат и релевантну библиографију која
студентима може послужити за даља истраживања у овој теоријској области. Зборник
радова овог аутора обухвата појединачне, претхопдно објављиване радове са фокусом
који је дефинисан у самом наслову. Текстови су истраживачког типа, без много извора и
литературе и претежно се, на основу артефаката, истражује античка парадигматичност у
оквирима хришћанске културе. Поступак је дефинисан, како се, у оквирима овог
предмета очекује и од студената мастер студија. Сви радови су рецензирани у оквиру
ранијих издања.
7.

8. Сликовност теологије / Жељко Р. Ђурић. - Београд ; Универзитет, Православни
богословски факултет, Институт за теолошка истраживања : Академија СПЦ за
уметност и консервацију, 2013 (Београд : Публикум). - 422 стр. : илустр. ; 24 cm.
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Текст ове студије истражује најстарије иконе у Цркви, њихову структуру, намену,
теолошку поруку. Акценат је усмерен на тему есхатологије у уметности
преиконоборачког периода. Уџбеник доноси уобичајени критички апарат и релевантну
библиографију која студентима може послужити за даља истраживања у овој теоријској
области.
9. Икона историја Реч / Жељко Р. Ђурић. - Београд : Висока школа - Академија
Српске православне цркве за уметности и консервацију, 2015 (Нови Сад :
Артпринт). - 246 стр. : илустр. ; 23 cm. - (Едиција Уџбеници / Висока школа Академија Српске православне цркве за уметности и консервацију).
Уџбеник доноси уобичајени критички апарат и релевантну библиографију која
студентима може послужити за даља истраживања у овој теоријској области.
Мултидисциплинарни однос аутора који се бави анализом фотографских снимака и
иконе, трагајући за онтолошким аспектима који су у вези са феноменом времена и
вечности. Уџбеник потпуно објашњава однос историјског времена са једне стране и
вечности и остронаног са друге у потпуности се ослањајући на Свето Писмо и Свето
предање (Свети Атанасије и Свети Василије).
IV.
Скрипта
1. Скрипта за предмет Сликарске технике, под називом Технологија иконописања
и сликања, написала је Јелена Узелац, на 49 ауторских страна а ушле су у педагошку
употребу 2005/6. академске године. Од исте ауторке студентима је дата на коришћење
Савремене методе у консеравцији икона на дрвеном носиоцу, као основ уџбеника за
истоимени предмет. Садржај скрипте тежи сукцесивном представљању савремених
метода у консервацији слика и икона на дрвеном нисиоцу, са посебним акцентом на
проблематици иконописа у Србији од XVI до XX века. Спис се састоји од 126 страна
текста.
2. Скрипту за предмет Основи теоријско-уметничке методологије, насловљену
као Црквене уметности и наука - Основи теоријско-уметничке методологије , написао
је Горан Јанићијевић, на 49 ауторских страна а своју примену има од 2013/14. академске
године. Скрипту прати тест затвореног типа са 65 питања, од којих се бирају испитна
питања.
3. Студијска скрипта Методологија консервације мозаика, аутора Мирјане Милић
на 66 страна , од којих је већина илустрована прилозима у боји. Излаже се структура
предмета на следећи начин: у уводном делу представљен је историјат мозаичке технике,
затим методи, токови и опуси, као и материјали који су се примењивали у
традиционалним мозаичким видовима. Аналитички део скрипте односи се на
проблематику заштите и рестаурације у односу на принципе консервације in situ, затим
консерваторске стратегије у односу на методе и документацију.
V.
Доступна литература за све студијске програме
Обзиром на сложеност предмета на студијским програмима, број наслова који обухавата
неопходна литература веома је велики. Библиотека Високе школе поседује већи број
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најновијих и ранија издања из области науке, религије, уметности, рестаурације и
историје. Водећи рачуна о обиму појединачних области у односу на курикулум,
наставници су одређивали у оквирима силабуса обим литературе и на основу броја
страна дефинисали едукативни минимум. На основу тога настајале су поједичане
хрестматије – reader-и – за теоријске предмете чиме је, нарочито на новоу основних
студија, студентима омогућена боља доступност литературе.
Књижница непрекидно обнавља фонд, а у циљу олакшане доступности фондова
других библиотека успостављена је међубиблиотечка позајмица са библиотекама у
Србији и шире.

КЊИЖНИЦА
ВИСОКЕ ШКОЛЕ – АКАДЕМИЈЕ СПЦ ЗА УМЕТНОСТИ И
КОНСЕРВАЦИЈУ
Извештај: 2017. година.
Књижница Високе школе СПЦ је током 2017. године, обављала примарну
делатност, прикупљања, обраде, чувања и давања на коришћење библиотечке грађе.
Захваљујући размени публикација, Основни фонд Књижнице је знатно увећан.
Настављена је сарадња са Народном Библиотеком Србије, са Издавачким фондом СПЦ,
Библиотекама Завода за заштиту споменика културе, библиотекама Музеја, Галерија, са
ПБФ-ом, са библиотекама Института САНУ и другим установама културе у земљи и
иностарнству. Народнa Библиотека Србије је, током септембра месеца 2017. године, као
и до сада, издвојила велики број монографских и серијских публикација за наш фонд.
Библиотека Манастира Острог је у октобру 2017. године, из својих вишкова издвојила за
наш фонд 109 изузетно значајних књига, од којих не мали број улази у састав обавезне
литературе. Тако је фонд знатно увећан, обрада публикација је у току.
Данас Књижни фонд чини 6610 библиотечких јединица, од којих је у основном
фонду 3781 монографских и 549 серијских публикација. Посебну збирку сачињавају три
легата: Легат Драгољуба Стојановића Никца - има 1768 библиотечких јединица, Легат
хаџи Ратибора Ђурђевића - 313 библиотечких јединица и Легат Милорада Медића - 199
библиотечких јединица. Некњижну
грађу сачињавају: електронски извори, и
предлошци, којих је укупно 2140.
Корисници књижнице, поред наших студената и професора, као и до сада били су и
ученици Уметничких школа, студенти уметничких факултета ФПУ, ФЛУ, Филозофског
Факултета, као и студенти ПБФ- а. Обраћали су нам се првенствено за помоћ у одабиру
литературе за семинарске, дипломске и мастер радове. Корисници Књижнице су и научни
радници као и сви други који су укључени у савремене токове црквене уметности или
активно раде на очувању наше материјалне и духовне културе. Најтраженије књиге током
2016/17. године, су: „Манастир Студеница“ Милке Чанак-Медић и Бранислава Тодића,
„Сопоћани“ Војислава Ј. Ђурића, „Студије о Богородици“ Мирјане Татић-Ђурић,
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„Монументална и декоративна архитектура у средњовековној Србији“ Александра Дерока
и „Основе живописања – приручник“ Тодора Митровића, The glory of Byzantium, Art an
Culture of the Middle, Byzantine Era A.D. 843-1261. The glory of Byzantium, Art an Culture of
the Middle, Byzantine Era A.D. 1261-1557.
Протекли период такође је обележио и наставак сарадње, која се базира на
међубиблиотечкој позајмици нашег фонда и фонда библиотека: Матице Српске,
Филозофског Факултета, Филолошког Факултета, Библиотеке ФЛУ, Библиотеке ФПУ,
Шумарског факултета, Универзитетске Библиотеке „Светозар Марковић“, САНУ, НБС,
Библиотеке Српске Патријаршије и осталих библиотека сродних институција, као и
појединих јавних Библиотека у Србији, земљама Региона и шире. Овом врстом сарадње
је омогућено да књиге, студије и чланци, које немамо у фонду наше Књижнице, врло
брзо стигну до наших примарних корисника. Према потребама корисници имају
могућност коришћења читаонице као и целокупног фонда Библиотетке Српске
Патријаршије. Због богатства фонда и непосредне близине студенти се врло често
обраћају за помоћ колегама Библиотеке оснивача.
У циљу јачања свести о потреби чувања и правилног коришћења књиге
као и могућностима које пружају савремени информациони системи KOBSSON и
COBISS.RS узајамна база података, Књижница сваког првог петка у месецу у периоду
од 11:30 до 12 часова у читаоници, одржава предавање у циљу очувања и успешнијег
коришћења фонда књижнице и могућностима које пружају фондови осталих сродних
библиотека.
Захваљујући досадашњој издавачкој делатности наше Високе школе – Академије
СПЦ, у могућности смо да дарујемо наша издања поменутим Институцијама, најчешће у
виду размене- и на тај начин дамо допринос њиховим напорима на очувању духовне,
материјалне и нематеријалне културе. Као и до сада и ове године смо учествовали у
представљању издања Академије СПЦ на Међународном сајму књига у Београду и на
децембарском Сајму књига у организацији ПБФ-а. Издања Академије СПЦ су доступна у
Књижници Академији СПЦ, у књижарама ПБФ-а, и другим књижарама у Србији. Издања
су веома тражена и добро оцењена.
Књижница је такође организатор Трибине др Радослав Грујић у оквиру које се
одржавају предавања. Предавачи су најчешће, личности из нашег Културно-образовног,
Верског, Научног и Уметничког живота.
У Београду 22. новембра 2017. године

96

Књижница Високе школе СПЦ
Јелена Ћеранић, библиотекар

Стандард 9: SWOT анализа

S - (Strenght) Предности ↔ W - (Weakness) Слабости
О - (Оpportunities) Могућности ↔ Т - (Threats) Опасности

Предности

Слабости

S Сви предмети су пбухваћени грађпм
публикпванпм у учбеницима +
S Учбеници су дпступни студентима ++
S Наставници пажљивп и пдгпвпрнп приступају
избпру учбеника ++
S Учбеници имају јаснп дефинисан предмет,
циљеве и метпде ++
S Учбеници имају щиру примену у пднпсу на
предмет (црквене уметнпсти) +++
S Учбеници су разумљиви студентима ++

W Учбеници се нередпвнп публикују ++
W Виспка щкпла нема мпгућнпсти пбјављиваоа
свих написаних учбеника +
W Недпстатак учбеника на некима пд важних
уметнишких предмета ++

Могућности

Опасности

O Мпгуће је да се учбенишки фпнд развија
кпнтинуранп +
O Учбеници и прирушници се публикују у
адекватним
тиражима ++
O Учбеници се мпгу превпдити за пптребе
аналпгних студија у инпстранству +++

T Ппстпје слишни учбеници на другим
виспкпщкплским устанпвама +
T Ппстпји мпгућнпст да у учбеницима није
презентпвана пригинална студијска грађа +T
Учбеник није дпвпљан за студијскп изражаваое
вреднпсти ++

Предлог мера и активности за унапређење квалитета
На основу изложене SWOT анализе, предлог мера за унапређење квалитета би се
могао дефинисати на следећи начин:
1. Обезбедити материјална средства за публиковање уџбеника и приручника који су
написани у претходном периоду.
2. Организовати засебну страницу на сајту Високе школе за публикације, уџбенике
и литературу.
3. Утврдити правилник и процедуру за обезбеђење ауторских права и дистрибуцију
уџбеника унутар школе
4. Омогућити физичко проширивање библиотеке Високе школе СПЦ.
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СТАНДАРД 10: КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ВИСОКОШКОЛСКОМ
УСТАНОВОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ
Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке
се обезбеђује утврђивањем надлежности и одговорности органа управљања и
јединица за ненаставну подршку и перманентним праћењем и провером њиховог
рада.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 10
Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке се
обезбеђује утврђивањем надлежности и одговорности органа управљања и јединица
за ненаставну подршку и перманентним праћењем и провером њиховог рада.
10.1. Органи управљања, њихове надлежности и одговорности у организацији и
управљању Високом школом СПЦ јасно су утврђени Статутом и другим
актима установе
10.2. Структура, организационе јединице и њихов делокруг рада као и њихова
координација и контрола су јасно и недвосмислено утврђени и статутом и
другим актима Високе школе СПЦ
10.3. Органи управљања Високе школе СПЦ систематски прате и оцењују
организацију и управљање школом и предузимају мере за њихово унапређење
10.4. Органи управљања Високом школом СПЦ систематски прате и оцењују рад
стручног и техничког особља и предузимају мере за унапређење квалитета
њиховог рада; посебно се прати и оцењује однос управљачког, стручног и
техничког особља према студентима и њихова мотивација у раду са
студентима.
10.5. Услови и поступци селекције, именовања и напредовања запослених на
управљачким, стручним и техничким позицијама на Високој школи СПЦ
законски су прописани;
10.6. Рад и деловање управљачког, стручног и техничког особља су доступни оцени
највишим органима управљања Високе школе ;
10.7. Високошколска установа обезбеђује број и квалитет стручног и техничког
особља у складу са стандардима за акредитацију.
Установа обезбеђује свом управљачком, стручном и техничком кадру перманентно
образовање и усавршавање на професионалном плану уколико за то има могућности.
Чланом 28. Статута утврђује се орган управљања:
Савет је највиши орган управљања Високе школе.
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Савет има 19 чланова од којих су 4 представници Високе школе и 2 представника
студената које бира Студентски парламент а остале - 13 чланова делегира оснивач.
Наставно уметничко веће Високе школе бира своје представнике на следећи начин- 3
представника из реда наставног и 1 из реда ненаставног особља.
Мандат чланова Савета траје три године.
Изузетно мандат представника студената - чланова Савета траје две године.
Савет:
- доноси Статут Високе школе;
- доноси финансијски план, извештаје о пословању и годишњи обрачун
Високе школе, на предлог Већа;
- усваја план на предлог Већа о коришћењу средстава Високе школе за
инвестиције;
- доноси годишњи програм рада и пројекте Високе школе;
- доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица, на
предлог Већа;
- доноси одлуку о оснивању или укидању студијских програма, катедри и
смерова, организационих јединица на предлог Већа;
- бира и разрешава Директора Високе школе;
- одлучује о приговорима поднетим у поступку избора у звање наставника,
односно сарадника;
- даје сагласност на одлуке о управљању имовином Високе школе;
- даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
- доноси одлуку о висини школарина, на предлог Већа;
- доноси правилнике;
- утврђује предлог о статусним променама, промени назива и седишта
Високе школе;
- обавља и друге послове у складу са законом, овим Статутом.
Чланом 24. утврђује се избор чланова Савета: из реда наставника и сарадника врши
Наставно уметничко-научно веће Високе школе јавним гласањем. Кандидати се на
седници Наставно уметничко-научног већа предлажу јавно.
За чланове Савета Високе школе изабрани су кандидати који добију више од
половине гласова од укупног броја чланова Наставно уметничког већа. Уколико
кандидат не добије већину из става 3. овог члана, гласање се понавља за онолико
кандидата колико је остало неизабраних места. Ако ни тада члан Савета не буде
изабран, изборни поступак се понавља.
Уколико два или више кандидата у првом кругу имају подједнак број
гласова, у други круг улазе оба кандидата.
За члана Савета Високе школе изабран је кандидат који добије више од половине
гласова од укупног броја запослених са правом гласања.
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Чланом 26. Статута Члан Савета може бити разрешен и пре истека времена на који је
избор извршен:
- на лични захтев;
- ако не обавља дужност члана Савета у дужем временском периоду;
- ако му престане радни однос који је био основ за именовање;
- избором на функцију која искључује чланство у Савету;
- ако је осуђен на безусловну казну затвора.
Чланом 27. Статута Савет има председника и заменика председника.
- Председник руководи радом Савета.
- Председника и заменика председника, Савет бира тајним гласањем већином
гласова укупног броја чланова.
- Председник сазива седнице савета и руководи њиховим радом.
- У случају спречености или одсутности председника замењује заменик.
Према Статуту орган пословођења Високом школом јесте Директор.
Чланом 30. Статута Директор:
- заступа и представља Високу школу;
- организује и руководи радом и пословањем Високе школе;
- одговоран је за извођење студијских програма на свим нивоима студија;
- председава Наставно уметничко-научном и Изборном већу Високе школе,
- припрема и предлаже дневни ред седница;
- потврђује акта у складу са Законом и овим Статутом;
- предлаже Наставно уметничко-већу и Савету мере за унапређење рада Високе
школе;
- наредбодавац је за извршење финансијског плана Високе школе;
- закључује уговоре у име Високе школе;
- потписује дипломе и додатак дипломи;
- потписује индексе;
- стара се о законитости рада на Високој школи;
- доноси одлуке о правима и обавезама запослених и студената у складу са
законским и општим актима Високе школе;
- обавља и друге послове утврђене Законом, Статутом и другим општим актима
Високе школе.
Директор је самосталан у обављању послова из свог делокруга, а за свој рад је
одговоран Савету Високе школе.
Директор годишње подноси Извештај Светом Архијерејском Сабору и Савету
Високе школе.
Директор се бира из реда редовних професора, који су у радном односу на Високој
школи са пуним радним временом, за период од три године са могућношћу једног
поновног избора.
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Савет расписује изборе за директора најмање три месеца пре истека мандата за који
је биран и утврђује рокове за обављање свих изборних радњи у поступку избора
директора.
Кандидати за директора предлажу се на седници Изборног већа Високе школе у
чијем су саставу доценти, ванредни и редовни професори.
Изборно веће Високе школе утврђује листу предложених кандидата тајним
гласањем.
Кандидатом за директора сматра се лице које добије више од половине укупног броја
гласова чланова Изборног већа.
Уколико ни један од предложених кандидата не добије потребну већину гласова,
гласање се понавља за два кандидата са највећим бројем гласова.
Уколико су предложена два кандидата за директора, а ниједан не добије већину,
гласање се понавља за оног кандидата који је добио већи број гласова. Уколико ни
после поновљеног гласања за директора тај кандидат не добије потребну већину
гласова понавља се целокупни поступак предлагања кандидата.
Утврђену листу кандидата за директора Изборно веће Високе школе доставља
Савету Високе школе у року од пет дана од дана утврђене кандидатуре.
Савет бира директора тајним гласањем.
На седници на којој се бира директор, Савет образује Изборну комисију ради
спровођења гласања. Изборна комисија припрема гласачке листиће за избор
директора.
За директора је изабран кандидат који је добио већину гласова укупног броја чланова
Савета.
Ако кандидат за директора не добије потребну већину, поступак се у целости
понавља.
Савет Високе школе може да разреши директора и то:
- на лични захтев;
- због болести и спречености да обавља функцију директора;
- због одласка у пензију;
- истеком мандата;
- ако буде осуђен за кривично дело утврђено Уставом Српске Православне Цркве и
Законом на основ правоснажне пресуде;
- у другим случајевима утврђеним Законом.
Чланом 38. Статута Директор може бити разрешен дужности пре истека периода на
који је изабран:
- ако прекрши кодекс професионалне етике,
- ако не извршава задатке предвиђене Законом и овим статутом,
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- због одсустности или спречености да у дужем периоду обавља ту дужност.
Поступак за разрешење директора може покренути Изборно веће, већином гласова
укупног броја чланова.
Када се на дневном реду Изборног већа Високе школе налази предлог за разрешење
директора, седници председава члан Изборног већа, редовни професор са најдужим
стажом.
Чланом 39. Статута Одлуку о престанку мандата директора или о његовом
разрешењу доноси Савет Високе школе.
Одлуку о разрешењу директора доноси Савет тајним гласањем , а на предлог
Изборног већа Високе школе , већином гласова укупног броја чланова. У случају
престанка мандата или у случају разрешења директора, Савет
на истој седници именује вршиоца дужности директора из реда продекана и покреће
поступак за избор новог директора.
Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и одговорности директора.
Висока школа има у сталном радном односу 6 радника, и једног хонорарног, који
директно не учествују у настави: студентску службу (2), правну службу и
секретаријат (1), особље Рачунског центра (1), Финансијска служба (1) библиотекаре
(1), службу за одржавање хигијене (1). Стално запослено ненаставно особље има
потребне квалификације и довољан број радника који је потребан за квалитетно
држање наставе и одвијање научноистраживачког рада.
Статутом Високе школе утврђене су организационе јединице.
Стручни органи Високе школе су:
-

Наставно уметничко веће;
Изборно веће;
Веће одсека и
Веће Високе школе:
Наставно уметничко веће;
утврђује предлог Статута Високе школе;
бира представнике Високе школе у Савет Високе школе;
утврђује предлог кандидата за директора;
доноси наставни план основних, дипломских и мастер и мастер дипломских
академских студија по студијским програмима;
расправља о силабусима;
одобрава теме завршних, дипломских и мастер студија;
одређује комисије за оцену и одбрану завршних, дипломских и мастер студија;
предлаже оснивање и укидање студијског програма и катедре;
предлаже све правилнике на Високој школи;
предлаже матичност Високе школе за основне, дипломске и мастер дипломске
студије;

102

- предлаже број студената који се уписују на прву годину основних, дипломских
и мастер дипломских студија;
- подстиче развој изразито успешних и даровитих студената;
- утврђује план и програм стручних екскурзија, културних и других јавних облика
рада;
- одређује предмете за полагање и услове полагања пријемног испита за упис на
основне, дипломске и мастер дипломске студије;
- разматра приговоре и предлоге студената који се односи на квалитет образовног
процеса и организацију и начин извођења наставе и изјашњава се о поднетим
приговорима и предлозима и разматра дисциплину и похађање наставе ;
- разматра и припрема предлоге о питањима о којима одлучује Савет Високе
школе;
- разматра извештај Комисије за унапређење квалитета наставе и даје даље
инструкције за даљи рад на унапређењу;
- доноси одлуку о преласку студената са одсека на одсек, и са других сродних
Високих школа и разматра молбе студената;
- утврђује предлог одлуке о висини школарине;
- утврђује предлог буџета и шаље на потврду Савету завршни рачун;
- обавља и друге послове утврђене овим законом, статутом и правилницима Високе
школе.
Изборно веће Високе школе:
- утврђује предлог за избор у звање наставника;
- утврђује критеријуме и услове за избор у сарадничка звања;
- врши избор у звање сарадника;
- одређује Комисију за писање реферата о кандидатима за избор у звања наставника
и сарадника.
Чланом 48. Статута дефинисани су одсеци- организационе јединице студијских
програма. На Високој школи постоје одсеци као организационе јединице за извођење
наставе студијских програма.
Веће одсека чине наставници и сарадници.
Радом Већа Одсека руководи шеф одсека или координатор студијског програма кога
бира Веће из реда наставника за период од једне године.
Исто лице може бити бирано за шефа одсека или координатора студијског програма
највише два пута узастопно.
Избор се врши у септембру, пре почетка академске године.
Шеф одсека или координатор студијског програма сазива и води састанак одсека и
прави записник и извештава писмено Наставно веће и Директора Високе школе.
Веће одсека:
- предлаже формирање или оснивање студијског програма Већу;
- даје мишљење о програму уметничког рада у којем учествују наставници и
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сарадници одсека или студијског програма;
- предлаже Већу Високе школе ангажовање истакнутог стручњака, уметника или
гостујућег професора за остваривање дела наставе на одсеку, у складу са
могућностима;
- прати и анализира извођење и похађање наставе, вежби и обавезног практичног
рада студената;
- расправља о уметничком, стручном и педагошком нивоу наставе и предузима
мере за њено унапређење уз консултације са Комисијом за унапређење квалитета
наставе;
- организује извођење предавања, вежби, семинара и других облика рада;
- учествује у припреми и организацији испита за проверу склоности и способности;
- обавља и друге послове прописане Законом и Статутом
При расправљању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе,
реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивању ЕСПБ
бодова, учествују представници студената које бира Студентски парламент Високе
школе.
Веће катедре за теорију чине наставници и сарадници из наставних предмета: Општа
историја Цркве за националном, Основи догматике, Теологија иконе, Историја
уметности, Национална историја уметности, Свето писмо и иконопис, Агиологија са
химнографијом, Страни језик, Црквено појање са правилом, Физичка хемија и
Технологија материјала.
Ради разматрања питања из делокруга рада Високе школе образује се Колегијум
директора и шефова одсека или координатор студијског програма.
Колегијум је тело Високе школе кога чине:
директор, продекани, студент-продекан шефови одсека или координатори студијског
програма.
Колегијум сазива директор једном месечно.
Надлежности Колегијума су:
- планирање и анализирање политике запошљавања на Високој школи;
- давање предлога за расписивање конкурса;
- давање предлога за ангажовање наставника;
- разматрање и других питања на предлог директора, одсека и Наставно уметничког
већа.
Библиотека је организациона јединица која организује и врши послове који се тичу
књижног фонда и документације.
Организација и рад књижнице уређује се посебним правилником.
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Општим актом се одређују услови под којима књижни фонд и документа могу да
користе и лица ван Високе школе.

Стандард 10: SWOT анализа

S - (Strenght) Предности ↔ W - (Weakness) Слабости
О - (Оpportunities) Могућности ↔ Т - (Threats)

Опасности
Предности

Слабости

S Органи управљаоа, оихпве надлежнпсти и
пдгпвпрнпсти у прганизацији и управљаоу
Виспкпм щкплпм СПЦ јаснп су утврђени Статутпм
и другим актима устанпве+++
S Структура, прганизаципне јединице и оихпв
делпкруг рада кап и оихпва кппрдинација и
кпнтрпла су јаснп и недвпсмисленп утврђени и
статутпм и другим актима Виспке щкпле СПЦ +++
S Услпви и ппступци селекције, именпваоа и
напредпваоа заппслених на управљашким,
струшним и технишким ппзицијама на Виспкпј
щкпли СПЦ јавнп су прпписани +++
S Виспкпщкплска устанпва пбезбеђује брпј и
квалитет струшнпг и технишкпг пспбља у складу са
стандардима за акредитацију +++

W Управа факултета недпвпљнп инсистира
на усаврщаваоу струшних служби. ++
W Недпвпљнп прецизнп дефинисани услпви за
напредпваое ненаставнпг пспбља. +++
W Виспка щкпла СПЦ недпвпљнп систематски
прати и пцеоује прганизацију и управљаое и
предузима мере за оихпвп унапређеое ++

Могућности

Опасности

O Кпнтинуирана тежоа и жеља да се Виспка
щкпла меоа и унапређује ++
O Прпцес сампвреднпваоа представља ппвпд и
ппдстицај за изналажеое нпвих нашина
унапређиваоа квалитета+
O Прпцес сампвреднпваоа представља ппвпд и
ппдстицај за изналажеое нпвих нашина
унапређиваоа квалитета ++

T Недпвпљна свест ппјединих наставника п
знашају пбезбеђеоа квалитета ++
T Неппстпјаое финансијских средстава кпјима
би се награђивалп великп дпдатнп ангажпваое
заппслених у пвим прпцедурама, ппсебнп
технишка ппдрщка ++

Предлог мера и активности за унапређење квалитета
На основу изложене SWOT анализе, предлог мера за унапређење квалитета би се
могао дефинисати на следећи начин:
1. Искористити предности које пружа процес самовредновања за унапређење
2. У будућности периодично усклађивати све акте и документе који из
самовредновања проистичу .
3. Доследно спроводити све планиране активности.
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СТАНДАРД 11: КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ
Висока школа наставни процес изводи у згради у ул. Краља Петра 2 која је у
власништву оснивача Високе школе – Српске Православне Цркве.
Простор у ул. Краља Петра 2, био је простор где се изводила настава Богословског
факултета Српске Православне Цркве, али када је исти измештен на Карабурму,
простор је 2001. године предат Академији Српске Православне Цркве за уметности
консервацију да изводи наставу на оба студијска програма. Архитекта др Предраг
Ристић израдио је идејни нацрт плана и реализације курикулума на оба студијска
програма према просторним могућностима, те у складу са тим је и направљен план
студија и води се рачуна о броју студената.
Простор у згради у ул. Краља Петра 2, обухвата три етаже са следећим садржајима:
на првом спрату налазе се просторије: (1) деканата и зборнице, (2) учионица за
теоријску наставу, (3) секретаријат и студентска служба , (4) рачуноводство, (5)
атеље за иконопис, (6) атеље за консервацију слика на платну (са пропратном
апаратуром), (7) атеље за консервацију слика на платну (радионица), и (8) тоалет. У
договору са оснивачем и власником зграде одобрено је коришћење допунског
простора за мастер студенте и стручну праксу из иконописа који се налази у истој
згради на другом спрату. Већ на овом нивоу Комисија је утврдила да је неопходно
извесно проширење простора за обављање постојећих наставних и ненаставних
активности (простор за рад Студентског парламента).
Приземље зграде обухвата (1) атеље за цртање икона и цртање по моделу, који је
преградама одвојен од простора (2) где се налази други атеље за фрескопис и
калиграфију, затим (3) књижница, (4) депо, и (5) мала остава за материјал.
Подрумски простор обухвата следеће садржаје:
- атеље за консервацију зидних слика,
- атеље за мозаик,
- атеље за консервацију слика и икона на древном носиоцу,
- тоалет,
- купатило,
- атеље за вајање,
- читаоница за студенте,
- принудни излаз у двориште зграде.
Висока школа СПЦ поседује примерене просторне капацитете: учионице, кабинете,
књижницу, читаоницу и све остало што је потребно за квалитетно обављање своје
делатности;
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Висока школа – Академија Српске Православне Цркве обезбеђује простор за
извођење наставе, као што се из доленаведених табела види, и то:
2

2

- објекте са најмање 4 м бруто простора по студенту, односно 2 м по
студенту за извођење наставе по сменама, за теоријску наставу; односно
2

најмање 5 м за практичну наставу;
- амфитеатре, учионице, лабораторије односно друге просторије за извођење
наставе, као и библиотечки простор и читаоницу, у складу са потребама
образовног процеса одређеног образовно-уметничког поља;
- место у амфитеатру, учионици и лабораторији за сваког студента.
Висока школа – Академија Српске Православне Цркве обезбеђује простор за
административне послове и то најмање две канцеларије за потребе деканата,
студентске службе и секретаријата.
Висока школа – Академија Српске Православне Цркве обезбеђује потребну техничку
опрему за савремено извођење наставе првенствено на студијском програму Обнова
и чување (конзервација и рестаурација) у складу са потребама тог студијског
програма, односно у складу са осавремењивањем метода и поступака из области
примењених уметности.
Висока школа – Академија Српске Православне Цркве обезбеђује опрему и извођење
наставе у складу са здравственим и сигурносном стандардима о чему обавештава
студенте.
Висока школа – Академија Српске Православне Цркве обезбеђује простор за рад
студентског парламента.

Листа објеката са површином у Високој школи – Академији Српске Православне
Цркве
Р.б.

Објекат

Површна
м2

адреса

1.

Зграда – Високе школе –
Академије Српске Православне
Цркве за уметности и
консервацију (сутерен, приземље,
први спрат)

507 м2

Краља Петра Првог 2,
Београд
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Листа просторија са површином у високошколској установи

Укупна бруто површина у установи
Р.б. просторија

2

м
513
Навести адресу на

број

Површина

места

м

којој се налази
просторија

ознака
А1

40

120 м2

Краља Петра 2

Учионица
(компјутерска
лабораторија)

А2

20

40 м2

Краља Петра 2

Конзерваторска
лабораторија за
обнову и
чување зидне
слике
Конзерваторска
лабораторија за
обнову и
чување
штафелајног
сликарства
(платно)
Конзерваторска
лабораторија за
обнову и
чување
штафелајног
сликарства
(платно)
Конзерваторска
лабораторија за
обнову и
чување
штафелајног

ОЧ1

10

40 м2

Краља Петра 2

ОЧ2

5

12 м2

Краља Петра 2

ОЧ3

5

12 м2

Краља Петра 2

ОЧ4

10

50 м2

Краља Петра 2

Амфитеатар
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2

сликарства
(дрво)
Радионица за
мозаик
Радионица за
вајање
Радионица за
фрескопис
Радионица за
иконопис
Библиотека

Читаоница

ЦУ1

10

30 м2

Краља Петра 2

ЦУ2

10

30 м2

Краља Петра 2

ЦУ3

10

25 м2

Краља Петра 2

ЦУ4

15

40 м2

Краља Петра 2

Б1
Простор за
књиге
Ч1

4

15 м2
10 м2

Краља Петра 2

10

25 м2

Краља Петра 2

15
4

449 м2
40 м2
12 м2

Краља Петра 2
Краља Петра 2
Краља Петра 2

12

Краља Петра 2
Краља Петра 2

64 м2

Краља Петра 2

Укупно за извођење наставе
Деканат
Д1
Студентска
С1
служба
Секретаријат
Друге
Р1
просторије
намењене
запосленима
Укупно за наставно и друго особље
у установи

4

простор није урачуната и капела Светог Јована Богослова, коју су живописали
студенти Високе школе – Академије Српске Православне Цркве за уметности и
консервацију и то су дипломирали на пројекту израде икона на иконостасу и
пројекту фрескописања капеле.
Спрам тренутног броја студената (62) обезбеђено је 7,4 м простора за извођење
наставе по студенту. Обзиром на финансијску ситуацију у којој се Висока школа
Академија СПЦ налази тренутно се не изнајмљује додатни наставни продстор, већ се
неке просторије користе вишенаменски у складу са распоредом наставе. У случају
максималног оптерећења у складу са акредитацијом број студената би био
( 86) и квдратни наставни простор по студенту би био 5,2 м
11.1. Висока школа СПЦ поседује адекватну и савремену техничку, лабораторијску и
другу специфичну опрему која обезбеђује квалитетно извођење наставе на свим
врстама и степенима студија; посебно на студијском програму Обнова и чување
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Листа вредније опреме која се користи у наставном процесу у високошколској
установи на студијском програму Обнове и чувања-конзервације и рестаурације

Р.Б.
1.

Назив, тип
Вакум сто - Low-pressure table – Suction,
Cold table

2.

Вакум сто - Hot Table (топли вакуум сто)

3.

Лап топ рачунари

4.

ТВ плазма

5.

Професионални, проточни
овлаживач ваздуха

6.

Микроскоп 200 пута увећање
Повезан са рачунаром

7.

Микроскоп 20-100 пута увећање

8.

Безконтактни мерач температуре

9.

Мерач релативне влаге простора
температурно копмпезован

10.

Елекро-мерач релатвне влажности зида
или дрвета

110

Напомена
Савремена опрема
конзерваторских
радионица.
Савремена опрема
конзерваторских
радионица.
Основно учило у
учионици
(компјутерској
лабораторији)
Основно учило у
учионици
(компјутерској
лабораторији)
Користе се у
конзерваторским
атељеима.
Савремена опрема
конзерваторских
радионица.
Савремена опрема
конзерваторских
радионица.
Савремена опрема
конзерваторских
радионица.
Савремена опрема
конзерваторских
радионица.
Савремена опрема
конзерваторских
радионица..

Број
2

3

10

1

1

1

1

1
1

1

Р.Б.
11.

Назив, тип
Ултравиолетна лампа (380nm)

12.

Инфраред лампа

13.

Дигитални фото апарата Цанон са
пратећом опремом (блиц, објективи,
сталак, програмска подршка за рачунар)
Инфраред дигитални фото апарат са
комплетом филтера (730нм- 1000нм)

14.

15.

Комлет рефлектора са белим и жутим
светлом

16.

Силер –заваривач за формирање ПВЦ
комора , користи се за Аноксичну методу

17.

Апарат за ултразвучну кавитацију за
острањивње нечистоћа са површине
артифакта
Динамички систем стега за формирање
дрвеног панела

18.

19.

20.

Електичне и ручне машине и алати за
обраду дрвета и метала (за сечење,
бушење, брушење, глодање и почирање)
при припреми и обради носиоца слике
Ултрзвучна кадица за чишћење покретник
артифаката отпорних на воду

Напомена
Савремена опрема
конзерваторских
радионица.
Савремена опрема
конзерваторских
радионица.
Савремена опрема
конзерваторских
радионица
Савремена опрема
конзерваторских
радионица
Савремена опрема
конзерваторских
радионица
Савремена опрема
конзерваторских
радионица
Савремена опрема
конзерваторских
радионица
Користе се у
конзерваторским
атељеима.
Користе се у
конзерваторским
атељеима.

Број
2

Савремена опрема
конзерваторских
радионица

1

2

1

1

2

1

1

1

1

11.2. Висока школа СПЦ континуирано прати и усклађује своје просторне
капацитете и опрему потребама наставног процеса и броју студената

11.3. Висока школа СПЦ свим запосленим и студентима обезбеђује приступ
различитим врстама информација у електронском облику као и информационим
технологијама, како би се те информације користиле у научно – образовне сврхе.
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Висока школа СПЦ у свом саставу поседује савремене техничке и остале уређаје
који студентима и особљу
омогућавају рад на рачунарима и коришћењу дигиталних технологија
(фотокопирање, штампање, скенирање, нарезивање ЦД и ДВД материјала).

Стандард 11: SWOT анализа

S - (Strenght) Предности ↔ W - (Weakness) Слабости
О - (Оpportunities) Могућности ↔ Т - (Threats) Опасности

Предности

Слабости

S Дпнета Стратегија пбезбеђеоа квалитета и
пдгпварајући Правилник у складу је са
прпстпрним мпгућнпстима +++
S Мере за пбезбеђеое квалитета, субјекти
пбезбеђеоа квалитета и пбласти пбезбеђеоа
квалитета су јаснп дефинисани с пбзирпм на
прпстпрне мпгућнпсти +++
S Перманентна и квалитетна сарадоа са Црквпм
пбезбеђује адекватне прпстпрне мпгућнпсти +++

W Недпвпљнп шестп и детаљнп преиспитиваое
стратегије пбезбеђеоа квалитета у складу са
прпстпрним мпгућнпстима ++
W Пптреба за дпдатним прпстпрпм за
извпђеое наставе у пбластима мпнументалнпг
сликарства +
W Упптреба ппдрумских прпстприја, без
дневнпг псветљеоа за неке сликарске предмете
++

Могућности

Опасности

O Мпгуће ушещће у разним прпстприма псниваша
(излагашка делатнпст у галеријама при
Хрампвима)+++
O Кпнтинуирана тежоа и жеља да се Виспка
щкпла меоа и унапређује у пквиру технплпщких
и прпстпрних мпгућнпсти ++
O Прпцес сампвреднпваоа представља ппвпд и
ппдстицај за изналажеое нпвих нашина
унапређиваоа прпстпрних мпгућнпсти и
пбнављаоа апаратуре ++

T Недпвпљна свест ппјединих наставника п
знашају адекватнп дефинисанпг прпстпра
и савремене апаратуре++
T Маоак финансијских средстава за савремену
апаратуру и нпве прпстпрне пптенцијале ++

Предлог мера и активности за унапређење квалитета
На основу изложене SWOT анализе, предлог мера за унапређење квалитета би се
могао дефинисати на следећи начин:
1. Планирати материјалне услове и средстава за обнављање апарата .
2. Информисати и додатно мотивисати студенате за активније
укључивање у анкетирању у вези са просторним могућностима и
апаратуром .
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СТАНДАРД 12. ФИНАНСИРАЊЕ
Квалитет финансирања високошколске установе обезбеђује се кроз квалитет извора
финансирања, финансијско планирање и транспарентност у употреби финансијских
средстава, што доводи до финансијске стабилности у дугом року.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 12.
Висока школа нема дугорочно обезбеђена финансијска средства неопходна за
реализацију наставно-научног процеса, уметничко истраживачких пројеката и
професионалних активности што осигурава финансијску стабилност у дугом року.
Свети Сабор је Високу школу прогласио самофинансирајућом, те је неопходно
основати Фонд где би се сакупљала финанијска средства која би осигурала
финансијску стабилност у наредним годинама.
Финансирање је дефинисано прописима:
- Законом о високом образовању,
- Акт Светог Сабора СПЦ о самофинансирању на Високој школи, и
- Правилником о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених.
Извори финансирања су:
- школарине,
- средства за финансирање уметничко истраживачког и стручног рада,
- пројекти и уговори у вези са реализацијом наставе, истраживања и остале услуге,
- накнаде за комерцијалне и друге услуге,
- донације, поклони и завештања,
- оснивачка права из уговора са трећим лицима и
- други извори у складу са законом.
Висока школа усваја финансијски план којим је планиран распоред и намену
финансијских средстава, на годишњем нивоу. Финансијским планом обезбеђена
је финансијска стабилност и ликвидност у дужем временском периоду.
Сопствени приходи Високе школе (донације и поклони) омогућавају обављање
научно-истраживачког и развојног рада, а делимично се користе и за повећање
квалитета наставе током године, ако оснивач не обезбеди предвиђена средства. С
обзиром да Висока школа има дводеценијску традицију и континуитет у
прибављању сопствених средстава, може се рећи да и ова средства имају
континуални карактер.
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Савет Високе школе самостално планира распоређивање финансијских средстава,
чиме обезбеђује финансијску стабилност и ликвидност у извршењу своје друштвене
функције.
Извори финансирања Високе школе су јавни, а информације о њима и висини
средстава доступна су кроз извештаје о пословању које усваја Савет, а потврђује
Патријаршијски Управни Одбор, са једне стране, и Агенција за привредне регистре,
са друге стране.
Посебно треба напоменути да Оснивач, односно Српска Православна Црква не
испуњава обавезу потпуног или делимичног финансирања неких материјалних
трошкова.
Стратешко опредељење Високе школе је да подстиче истраживачко-уметнички рад.
Финансијска подршка реализацији уметничко истраживачких активности остварује
се кроз одговарајуће истраживачке и уметничке пројекте, чији су руководиоци
наставници запослени са пуним радним временом на Високој школи, Међународни
пројекти, пројекти реализације изложби, и консерваторски радови представљају
извор финансирања за нове истраживачке активности.
Висока школа је обезбедила јавност и транспарентност извора финансирања и
начина употребе финансијских средстава кроз извештај о попису имовине и
обавеза, план јавних набавки и годишњи финансијски извештај који усваја Савет.
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Стандард 12: SWOT анализа

S - (Strenght) Предности ↔ W - (Weakness) Слабости
О - (Оpportunities) Могућности
↔
Т - (Threats)

Опасности
Предности

Слабости

S Традиција и углед Виспке щкпле у
неппсреднпм пкружеоу, кап и разнпврснпст
квалитетних студијских прпграма привлаше
младе људе (студенте) +++
S Велики брпј наушних прпјеката кпје финансира
Канцеларија за сарадоу са Црквама верским
заједницама за рукпвпдипце има заппслене
наставнике са пуним радним временпм +++
S Виспка щкпла има мпгућнпст да у закпнским
пквирима сампсталнп финансијски пдлушује,
дпнпси финансијске планпве и распплаже
прихпдима +++
S Прпвера квалитета у реалнпм времену ++

W Средства ппредељена у бучету Републике
Србије за финансираое наставних и уметнишких
прпцеса не прате рефпрму виспкпг пбразпваоа
и шестп су недпвпљна +++
W Нелпјална кпнкуренција уз драстишнп
смаоиваое критеријума мпже резултпвати
смаоиваоем брпја студената ++
W Смаоиваое брпја студената прети и збпг
смаоенпг наталитета у Србији и кпнтинуиранпг
исељаваоа младе пппулације ++
W Дугпрпшна финансијска сигурнпст Виспке
щкпле кап сампфинансирајуће устанпве +

Могућности

Опасности

O Даљи развпј и унапређеое наушнпистраживашка активнпст на Факултету ++
O Увпђеое заједнишких студијских прпграма са
виспкпщкплским устанпвама из инпстранства +
O Већа сарадоа са привредним прганизацијама
и јавним предузећима ++
O Увпђеое делатнпсти кпје мпгу имати за циљ
кпмерцијалне услуге +

T У настпјаоу да пствари дпдатна финансијска
средства, Виспка щкпла ризикује да смаои
квалитет наставне и наушнпистраживашкпг рада
+++
T Великп пптерећеое у настави наставника кпји
се баве кпмерцијалнп најатрактивнијим
пбластима смаоује прпстпр за реализацију
најисплативијих прпјеката +++
T
Мпгућнпст
смаоиваоа
финансијске
аутпнпмије виспкпщкплских устанпва ++

Предлог мера и активности за унапређење квалитета
На основу изложене SWOT анализе, предлог мера за унапређење квалитета би се
могао дефинисати на следећи начин:
1.Континуираним радом и напорима свих наставника и сарадника одржати
и унапређивати квалитет студијских програма и углед Високе школе.
2. Стимулисати наставнике за учешће на пројектима.
3. Повећати удео сопствених средстава које Висока школа
самостално остварује пружањем комерцијалних услуга.
4. Обезбедити добру финансијску подршку истраживачком раду.
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5. Покренути и проширити сарадњу са другим научно-истраживачким
организацијама.
6. Покренути и проширити сарадњу са значајним привредним
субјектима (ЕПС, Телеком Србија, НИС, ...).
7. Истакнутим истраживачима и шефовима најважнијих пројеката
привремено смањити наставна задужења.
8. Све елементе везане за финансирање и реализацију истраживачких,
уметничких и стручних пројеката прецизније утврдити одговарајућим
Одлукама о класификацији радних задатака и расподели средстава на
радним задацима.
9. Формирати и унапређивати кадровску и техничку логистику за
налажење, конкурисање и администрирање међународних пројеката.
Показатељи и прилози за стандард 12
Прилог 12.1. Буџет за наредну годину.
Прилог 12.2. Финансијски извештај за претходну академску годину.
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СТАНДАРД 13. УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ
КВАЛИТЕТА
Високошколске установе обезбеђују значајну улогу студената у процесу обезбеђења
квалитета, и то кроз рад студентских организација и студентских представника у
телима високошколске установе, као и кроз анкетирање студената о квалитету
високошколске установе.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 13
Студенти Високе школе укључени су у рад високошколске установе кроз своје
изабране представнике у органима, као и кроз сопствене видове организовања,
студентске организације и преко студентских делегата.
Осим посредног учествовања у процесу самовредновања, преко својих
представника, студенти обезбеђују и повратну информацију о квалитету појединих
сегмената који су предмет самовредновања путем студентске анкете.
На тај начин, студенти имају прилику да изразе своје задовољство или
незадовољство објектом анкетирања. Студенти су укључени у процес
самовредновања преко својих представника кроз учешће у следећим органима и
телима:
- Савет факултета – 3 студентска представника
- Студентски парламент – 10 студентских представника
- Студент продекан
- Наставно-научно и уметничко веће – 1 представник студената
- Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе – 2 представника
студената
Студенти преко својих представника у Савету имају право гласа по свим питањима,
па и по питањима унапређења квалитета.
Студентски парламент као орган Високе школе ради према Правилнику. Парламент
представља све студенте кроз своје деловање покреће иницијативе и даје предлоге за
унапређење квалитета студијских програма и наставе. Чланове Студентског
парламента (10 чланова) бирају студенти према Правилнику.
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Право да бирају и да буду бирани у Парламент имају сви студенти уписани у
школској години у којој се избори спроводе. Поступак избора студената у
Студентски парламент је дефинисан Правилником о одржавању избора за
Студентски парламент.
Парламент има председника, који води седнице и заступа Парламент. Студентски
парламент делегира представнике студената у остала тела (Савет, Наставно-научно
уметничко веће и Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета) и формира своја
тела која се баве унапређењем наставе и студентског стандарда у глобалу.
Детаљна делатност, надлежност и организација Парламента одређена је
Правилником студентског парламента. И складу са овим Правилником, Парламент
обавља активности које се односе на осигурање и оцену квалитета наставе, развој
мобилности студената, подстицање уметничко-истраживачког рада студената,
заштиту права студената и унапређење студентског стандарда и друго.
Студентски парламент прикупља информације о проблемима у настави и предлаже
решења за њихово отклањање. Такође, Парламент самостално спроводи вредновање
квалитета наставе помоћу анкете и студентских састанака.
На седницама Парламента се разматрају и анализирају прикупљени резултати
процеса оцене квалитета, предлажу решења за постојеће студентске проблеме и
покрећу иницијативе за доношење или промену одлука других органа које се односе
на унаређење целокупног квалитета студирања студената Високе школе.
Седнице Парламента су јавне, осим у изузетним приликама на захтев председника,
студента продекана или најмање трећине посланика Парламента.
Студентима се гарантује слобода мишљења и изражавања, а на тај начин и активно
учествовање у унапређењу квалитета целокупног стандарда студирања.
Студента продекана бира Наставно-уметничко Веће. Поступак предлагања студента
продекана и његове обавезе одређени су Статутом.
Студент продекан има мандат од годину дана, по чијем истеку је дужан да свог
наследника упозна са свим детаљима свог дотадашњег рада, чиме се цео поступак
убрзава и поједностављује.
Поред студента продекана, Наставно- уметничком већу присуствује и одређени број
студената које делегира Парламент. У Наставно- уметничком већу студенти имају
право гласа по питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, анализу
ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ. На овај начин они имају утицај
на процесе унапређења квалитета. У ситуацијама када студентски органи и
представници (Студентски парламент, студент продекан, студентске организације,
делегати…) предлажу мере за обезбеђење квалитета, који су од
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интереса за студенте, а када је члановима Већа из реда запослених потребно
директно мишљење студената, управо ти студенти које је изабрао Студентски
парламент као адекватне представнике студената Високе школе, имају кључну
улогу. Они имају право да износе своје ставове по питањима од интереса, да дају
предлоге за измене и унапређења квалитета наставе и студијских програма, да
утичу на одлуке о студентским питањима које су донели други органи Високе
школе и слично.
Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Високој школе са
представницима студената, јесте
комисија која је предвиђена Статутом,
Стратегијом и Мисијом обезбеђења квалитета. То је оперативно тело које се баве
питањима обезбеђења и унапређења квалитета, те је учешће студената у
Комисији од великог значаја за цео процес. Осим директне улоге студената у раду
комисије на обезбеђењу квалитета и самовредновању, важна је и улога у
комуникацији са другим студентским представницима, а нарочито у извештавању
Студентског парламента о раду комисије. Рад Комисије обухвата анализу и
вредновање квалитета разних области обухваћених процесом самовредновања, а
у којима студенти директно учествују: студијских програма, наставног процеса,
уџбеника и литературе, библиотечких и информатичких ресурса, и других.
Студенте који учествују у раду комисије бира Студентски парламент на основу
унапред утврђене процедуре за избор чланова Комисије.
Основни вид провере квалитета од стране студената јесу анонимне студентске
анкете. Сви студенти Високе школе редовно учествују у попуњавању званичних
анкета о квалитету наставе за све предмете студијског програма које су положили
и све наставнике који су ангажовани на тим предметима. Такође учествују у
попуњавању анкета о условима и организацији студијских програма, процени
објективности оцењивања и процени квалитета рада органа и стручних служби на
Високој шкли. Све анкете попуњавају се анонимно. На овај начин сваки студент
има прилику да директно учествује у процесу самовредновања и провере
квалитета.
Студентски представници учествују у обради ових анкета и давању предлога за
превентивне и корективне мере у циљу побољшања квалитета студијских
програма, наставног процеса и других аспеката живота и рада студената на
Високој школи.
б) SWOT анализа стандарда
У оквиру SWOT анализе акценат је стављен на учешће студената у појединим
телима Високе школе која се баве анализом, провером и обезбеђењем квалитета
појединих сегмената који су предмет процеса самовредновања. Даље је
коментарисана улога студената у евалуацији наставног процеса, студијских
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програма, расподеле ЕСПБ бодова, било да је реч о пасивним видовима добијања
информација, као што су студентске анкете или о директној повратној
информацији коју у реалном времену пружају представници студената а на
основу сталне комуникације са студентима свих профила.
Стандард 13: SWOT анализа

S - (Strenght) Предности ↔ W - (Weakness) Слабости
О - (Оpportunities) Могућности ↔ Т - (Threats) Опасности

Предности

Слабости

S Студенти ушествују и имају правп гласа у свим
прганима и телима факултета и у телима кпја
ушествују у прпцесу сампвреднпваоа и прпцени
квалитета +++
S Сви студенти ушествују у пппуоаваоу анкета
++
S Студенти ушествују у пбради ппдатака и
креираоу закљушака +++
S Студенти сампсталнп предлажу нашине за
ппбпљщаое квалитета +++
S Студенти спрпвпде и сампсталне прпвере
квалитета +

W Ппједини студентски представници (студент
прпдекан, делегати, студентске прганизације)
не мпгу директнп да утишу на прпцес
дпнпщеоа пдлука већ самп мпгу да предлажу
мере за ппбпљщаое квалитета++
W Превище субјеката у систему мпже да
дпведе дп лпще кппрдинације +

Могућности

Опасности

O Ппдизаое свести студената п важнпсти
прпцеса сампвреднпваоа ++
O Организпваое збпрпва са представницима
управе факултета где би студенти директнп
изнели свпје предлпге без административне
баријере. ++

T Студенти немају већину у телима за
пбезбеђеое квалитета па је мпгуће
прегласаваое акп предлпжене мере нису у
интересу псталих шланпва тела +++
T Неппвереое студената да ће укљушиваое у
прпцес сампвреднпваоа дпнети стварне
прпмене +
T Недпвпљна свест студената да ппкажу
иницијативе за унапређеое квалитета ++
T Неппвереое студената у анпнимнпст анкета +

Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 13
1. Подизање свести студената о важности процеса самовредновања и
подизање поверења студената у резултате овог процеса.
2. Подстицати студентске иницијативе у предлагању мера за
побољшање квалитета.
3. Унапређење и редовно информисање студената о процесима
самовредновања, контроле квалитета и о њиховим студентским
правима, посредством студената- делегата.

120

4. Подстицање и унапређење мобилности студената, како би се они на
најбољи начин уверили у ефективност процеса и мера контроле
квалитета.
5. Подстицање студента продекана на континуирани процес оцењивања
наставног процеса на основу студентских анкета и анализа пролазности по
испитним роковима.
6. Инсистирање на транспарентности извештаја о раду појединих
студентских тела
Показатељи и прилози за стандард 13
Прилог 13.1. Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и
провери квалитета (извод из записника са седнице Наставно- уметничког
Већа и Комисије за проверу квалитета).
Прилог 13.2. Анкете студената.
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СТАНДАРД 14. СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА
КВАЛИТЕТА
Високошколска установа континуирано и систематски прикупља потребне
информације о обезбеђењу квалитета и врши периодичне провере у свим
областима обезбеђења квалитета.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 14
Висока школа у складу са усвојеном Стратегијом обезбеђења квалитета и
Правилником за праћење, обезбеђивање, унапређење и развој квалитета
студијских програма, наставе и услова рада, врши редовно спровођење
постојећих процедура за обезбеђивање, проверу и оцену квалитета свих области
обухваћених процесом самовредновања. За припрему стандарда и поступка
обезбеђења квалитета, њихово доследно спровођење и периодично анализирање
квалитета студијских програма, наставног процеса, научно-истраживачког рада,
литературе, ресурса и других важних показатеља задужене су Комисија за
обезбеђење и унапређење квалитета наставе. Поред свега наведеног, оне имају и
задатак да саставе писмени извештај о самовредновању и да у складу са
оствареним резултатима предлажу мере унапређења квалитета према
Правилнику, које се реализују у сарадњи са Наставно-научним и уметничким
већем, професорским колегијумом у оквиру студијских програма и Директором.
На тај начин се ради на реализацији утврђене Мисије и Визије који се одобравају
сваке године од стране оснивача (највише тело – Свети Архијерејски Сабор
Српске Православне Цркве).
Допунски инструмент за евалуацију наставног процеса јесу студентске анкете. У
том смислу, студенти су у обавези да једном годишње попуне студентске анкете.
Том приликом, они се позивају да искажу своје задовољство појединим
курсевима и наставницима, односно сарадницима који су на њима ангажовани.
Анкете садрже информације о педагошком раду предавача, њиховој редовности
на часовима и консултацијама, начину презентовања материје, као и о
усклађености испита и предаваног градива, односно доступност литературе и
простор који је одређен за дат предмет. Студенти су позвани да, кроз естимацију
уложеног времена у праћење наставе и реализацију предиспитних и испитних
обавеза.
Од студената који су се запослили или имали прилике да раде у уметничким
пројектима очекује се и процена у којој мери су били оспособљени за рад и даље
напредовање. На основу резултата повратних информација, студенти имају улогу
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у процесу самовредновања узимањем учешћа у раду органа задужених за процес
самовредновања (Наставно-научно и уметничко веће, Савет, Комисија за
обезбеђење и унапређење квалитета и унапређење наставе). Независно од
спровођења анкета, наставном особљу се саветује да периодично ради анализе
пролазности на својим испитима и колоквијумима. Посебна пажња се посвећује
анализи пролазности на предметима са нижих година студија, које прати велики
број студената. У сарадњи са Студентским парламентом и продеканом за наставу,
са почетком нове школске године, ради се детаљна анализа пролазности по
појединим годинама и испитима. На тај начин се добија увид у проценат
студената који су уписали наредну академску годину, као и о просечном броју
студената.
Висока школа спроводи пажљиво осмишљен поступак за упис студената на
поједине одсеке, који има за циљ остваривање компромиса између додељених
квота за Одсеке и студентских жеља при упису. Даље се прати број студената
који су уписали мастер академске студије након завршетка основних академских
студија. На основу великог процента студената уписаних на мастер академске
студије, стиче се утисак о задовољству студената организацијом и програмом
одговарајућих модула на основним академским студијама.
Како би информација о квалитету наставе и студијских програма била потпуна,
Висока школа периодично тражи повратну информацију од институција које
запошљавају наше младе стручњаке. Управе инстутиција су замољене усменим
путем и редовним комуникацијама између институција да дају процену степена
оспособљености наших студента, као и назнаке основних предности и мана
наших студената у односу на остале запослене. Битна информација која се овим
путем добија јесте и број запослених у појединим институцијама који су
завршили Високу школу, као и естимација будућих потреба институција у смислу
свршених студената Високе школе.
Висока школа прати кретање броја запослених и незапослених дипломаца, како
уопште, тако и по појединим модулима (фрескопис, иконопис, мозаик, вајање,
консервација и рестаурација). Како се тренд и потребе Цркве мењају, у складу са
тим се, на оговарајући начин коригују и квоте при уписивању студената на
поједине одсеке. Све информације се детаљно обрађују и дају се предлози мера
побољшања квалитета у складу са коментарима и потребама.
Поред образовне делатности, Висока школа има велику улогу у подстицању и
развоју уметничког рада у области црквених уметности и заштите и посебну
улогу у духовном развоју студената.
Детаљна анализа говори о доприносу истраживача појединих катедри у
одржавању угледа Високе школе у научној заједници и остваривању сарадње са
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другим факултетима и институтима. Осим интерне оцене резултата пројеката,
коју спроводи Наставно-уметничко веће, по утврђеној процедури, одговарајући
извештаји се подносе и Светом Сабору и Синоду, али и институцијама које
учествују у финансирању пројеката (Канцеларија за односа са Црквама и верским
заједницама, Министарство културе, итд).
Један од кључних корака у очувању и унапређењу статуса који има Висока школа
јесте пажљив избор наставног кадра. Кадровска комисија, као стална комисија
Наставно-научног већа, има велику улогу у праћењу каровске ситуације на
Високој школи и предлогу мера за побољшање квалитета наставног кадра. У
складу са тим, донешен је акт под називом Препоруке о ближим условима за
избор у звање наставника и сарадника, којим су потврђени врло строги
критеријуми, који су увек били изнад минималних критеријума прописаних
Законом и одговарајућим правилницима Универзитета у Београду. На тај начин
се и наставници подстичу на стално усавршавање. Са друге стране, при избору
научног подмлатка настоји се да се у рад укључују најбољи студенти из својих
области, било да је реч о најмлађим категоријама наставног особља, или
студентима који су ангажовани на пројектима,
квалитетном окружењу у којем се реализује настава и уметничко-истраживачки и
уметнички рад, ангажовано је и ненаставно особље које има потребне
квалификације.
Основну улогу у прикупљању информација од значаја за праћење квалитета
појединих сегмената обухваћених процесом самовредновања, има Комисија за
праћење квалитета наставе.
Као што се може приметити, у спровођењу поступака предвиђених Стратегијом
обезбеђења квалитета учествују равноправно и студенти и запослени, што је знак
о генералном присуству свести о процесу провере и унапређења квалитета.
Истовремено, у циљу даљег напредовања и одржавања тренда повећања
квалитета, има простора за увођење додатних процедура које ће подстицати све
субјекте на ревносан и доследан рад на спровођењу Стратегијом дефинисаних
поступака.
Као један од показатеља процедура за праћење квалитета, у смислу јасног
сагледавања снага, слабости, шанси и претњи у систематском праћењу и
периодичној провери квалитета, периодично се спроводи SWOT анализа. Том
приликом се акценат ставља на испитивање квалитета постојеће инфраструктуре
за систематско прикупљање података неопходних за доследно праћење квалитета,
као анализирање повратних информација од институција кулутре. Са друге
стране, анализира се улога студената и запослених у процесу праћења и процене
квалитета.
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Стандард 14: SWOT анализа

S - (Strenght) Предности ↔ W - (Weakness) Слабости
О - (Оpportunities) Могућности ↔ Т - (Threats) Опасности

Предности

Слабости

S Ппстпјаое квалитетнпг инфпрмаципнпг
система за систематскп прикупљаое ппдатака
+++
S Ппвратне инфпрмације п спремнпсти и
струшнпсти диплпмираних студената +++
S Праћеое и усклађиваое са квалитетним
страним наставним и истраживашким
институцијама ++
S Aнализе прплазнпсти студената у испитним
рпкпвима ++

W Недпвпљна заинтереспванпст и
пбјективнпст у испуоаваоу студентских анкета
и недпвпљна заинтереспванпст за изврщаваое
радних пбавеза кап и небрига п духпвнпм
развпју ++
W Одсуствп истрајнпсти у спрпвпђеоу
кпрекципних мера +
W Недпвпљан степен заинтереспванпсти за
спрпвпђеое ппступака за праћеое квалитета
кпд ппјединих наставника ++

Могућности

Опасности

O Ширеое свести међу студентима п важнп
важнпсти пбјективнпг приступа у ппступку
анкетираоа +++
O Детаљнп тумашеое резултата анализе
квалитета и рада на дпследнпм спрпвпђеоу
кпрективних
мера +++

T Недпвпљна мптивисанпст заппслених за
спрпвпђеое прпвере квалитета и кпрективних
мера ++
T Хрпнишнп угрпжаваое егзистенције
заппслених и пснпвних материјалних
претппставки рада институције+
T Несагледаваое велике кпристи пд прпцеса
праћеоа и пбезбеђеоа квалитета +

Предлог мера и активности за унапређење квалитета
На основу изложене SWOT анализе, предлог мера за унапређење квалитета би
се могао дефинисати на следећи начин:
1. Подизање свести о значају системског праћења и периодичне провере
квалитета,
2. Коришћење систематског прикупљања података и њихово анализирање
у сврхе утврђивања и спровођења детаљних корекционих мера и трајног
побољшања квалитета,
3. Проналажење адекватних начина за мотивисање запослених и за
учествовање у процесу праћења и контроле квалитета, који осим
постојећих периодичних провера, подразумевају и самоиницијативне
анализе успеха студената,
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4. Континуирано обезбеђивање и анализа што веће количине повратних
информација.
д) Показатељи и прилози за стандард 14
Прилог 14.1 Информације презентоване на сајту високошколске установе о
активностима које обезбеђују системско праћење и периодичну проверу
квалитета у циљу одржавања и унапређења квалитета рада високошколске
установе
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