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У циљу провођења Стратегије развоја ВМШЗ Добој за период 2017-2022. године, 

урадили смо овај акциони план, у коме смо груписали акционе пакете провођења, 

заједно са дефинисаним носиоцима активности и предвиђеним временским оквиром за 

њихову имплементацију. 

Активности, 

редни број 

Назив активности Извршилац Вријеме 

извршавања 

Акциони пакет 1. Наставни процес 

1.1. Повећати број ментора, 

односно наставника 

задужених за реализацију 

стручне праксе на свим 

студијским програмима и на 

свим годинама студија. Јасно 

дефинисати број студента у 

групама. 

Директор ВМШЗ Почетак академске 

2017/2018 

1.2. Подстицати интерактиван 

тимски рад у малим група на 

предклиничким и клиничким 

вјежбама, како би се повећао 

квалитет и омогућило боље 

савладавање сестринских 

интервенција и процедура. 

Директор ВМШЗ 

Тим квалитета 

Почетак академске 

2017/2018 

1.3. Повећати број библиотечке 

грађе, обавезне и допунске 

литературе за све студијске 

програме и године 

Менаџмент 

ВМШЗ 

 

2017-2022 

1.4. Формирање центра за 

цјеложивотно  учење, који 

ће нашим студентима бити 

од помоћи при потешкоћама 

у учењу, а задаћа Центра ће 

бити организација разних 

врста едукација за 

наставнике и студенте, 

радионице, тематска 

предавања и љетне школе 

Менаџмент 

ВМШЗ 

Тим квалитета 

 

 

2020-2022 

1.5. Побољшати опремљеност 

лабораторија, опремити 

кабинет за физиотерапију 

Менаџмент 

ВМШЗ 

2017-2019 
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Активности, 

редни број 

Назив активности Извршилац Вријеме 

извршавања 

Акциони пакет 2. Студијски програми и студенти 

1.1. Дефинисање водитеља 

студијских програма, на свим 

студијским смјеровима 

Сенат на 

приједлог 

Директора ВМШЗ 

   

2017-2018 

1.2. Континуирано иновирање 

наставних планова и 

програма сходно 

принципима учења 

Директор ВМШЗ, 

Тим квалитета, те 

наставници 

 

2018-2022 

1.3. Ваннаставне активности 

(рекреација, неформални 

облици образовања, курсеви, 

љетне школе) 

Менаџмент 

ВМШЗ 

 

2017-2022 

1.4. Имеплементација и развој 

информационог система 

Менаџмент  

ВМШЗ 

2018-2022 

1.5. Алумни аосцијација, те 

провођење анкете са 

студентима који су 

завршили студиј 

QA Координатор 

ВМШЗ 

До краја 

календарске 

2019-2022 
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Активности, 

редни број 

Назив активности Извршилац Вријеме 

извршавања 

Акциони пакет 3. Наставно особље 

1.1. Повећање броја наставника у 

звању професора високе 

школе, доцента и сл. 

Менаџмент 

ВМШЗ 

 

2017-2022 

1.2. Интензивирати и афирмисати 

наставни кадар на 

објављивање уџбеника и 

осталих наставни материјала 

Директор БМШЗ, 

Тим квалитета, 

Сенат и  

Управни одбор 

 

2017-2022 

1.3. Формирање двосмјерне 

мобилности наставника и 

студента унутар државе и 

према иностранству 

Менаџмент 

ВМШЗ и 

Студентски 

парламент 

 

2018-2022 

1.4. Имеплементација и развој 

информационог система 

Менаџмент 

ВМШЗ 

2018-2020 

1.5. Алумни аосцијација, те 

провођење анкете са 

студентима који су 

завршили студиј 

QA Координатор 

ВМШЗ 

 

2019-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Активности, 

редни број 

Назив активности Извршилац Вријеме 

извршавања 

Акциони пакет 4. Јавно информисање 

1.1. Јачање организоване 

промоције Школе на терену, 

формирање тимова, 

укључивање студената 

Менаџмент 

ВМШЗ 

 

2017-2022 

1.2. Прикупљање информација од 

друштвене заједнице и 

здравствених установа, 

путем анкета и директног 

контакта 

Менаџмент ВМШЗ 

Тим квалитета 

 

 

2017-2022 

1.3. Јавне информације о раду 

школе да буду презентоване 

свим заинтересованим 

странама 

Менаџмент 

ВМШЗ 

 

2017-2022 

1.4. Маркетинг догађаји и 

маркетинг акције, у циљу 

јачања бренда и имиџа 

установе у јавности 

Менаџмент 

ВМШЗ 

 

2017-2022 
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Активности, 

редни број 

Назив активности Извршилац Вријеме 

извршавања 

Акциони пакет 5. Финансијски ресурси  

1.1. Повећати удио властитих 

извора финансирања 

Менаџмент ВМШЗ  Почетак академске 

2017/2018 

1.2. Задржати низак проценат 

исписаних студената 

Менаџмент ВМШЗ Почетак академске 

2017/2018 

1.3. Изградити високу стопу 

наплате потраживања 

Менаџмент ВМШЗ Почетак академске 

2017/2018 

 

 

 

 

Активности, 

редни број 

Назив активности Извршилац Вријеме 

извршавања 

Акциони пакет 6. Систем осигурања квалитета  

1.1. Проводити планску провјеру 

система квалитета на свим 

студијским програмима 

Тим квалитета  Почетак академске 

2017/2018 и у 

континуитету 

2017-2022 

1.2. Анкетирање студената, 

анкетирање наставника, 

анкетирање запослених 

радника, анкетирање 

студента након завршетка 

студија 

Тим квалитета  

Почетак академске 

2017/2018 и у 

континуитету 

2017-2022 

1.3. ЕЦТС анкета – анкета 

студентског оптерећења 

Тим квалитета, 

ЕЦТС координатор 

Почетак академске 

2017/2018 

  

 


