


Висока медицинска школа струковних студија  
у Ћуприји је: 

 Самостална високошколска институција, 
 Основана 1998. године, решењем Владе Републике 

Србије 
 Иницијатива за отварање школе потекла је од: 

 Удружења сестара тадашње Југославије 
 Потреба здравственог сектора 
 Ширег подручја Србије 

2 



Школа има акредитоване студијске програме: 

 Струковна медицинска сестра, 
 Струковни терапеут, 
 Струковна медицинска сестра бабица, 
 Струковни козметичар естетичар, 
 Струковни фармацеутски техничар, 
 Специјализација из здравствене неге у геронтологији. 

 
 Школа има укупно 1080 студената по годинама студија 

3 



Структура наставног кадра у  
Високој медицинској школи струковних студија: 

 Професора доктора наука    - 13 
 Предавача – магистара наука    -   6 
 Предавача – лекара специјалиста   -   8 
 Наставника вечтина и страног језика   - 13 
 Ненаставно особље     - 36 

 
 Стипендиста на докторским студијама и пред 

одбраном доктората      - 14 
 Наставници уписани 2011. године на докторским 

студијама       -   2 
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Наставне базе: 

За обављање практичне наставе и стицање стручних 
компетенција студената школа користи следеће 
наставне бабе: 
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 Општа болница Ћуприја, 
 Дом здравља Ћуприја, 
 Војно медицинска 

академија Београд,  
 Клинички центар Београд,  
 Институт за онкологију, 

Београд,  
 Геријатријски центар, 

Јагодина,  

 Здравствени центар 
Крушевац, 

 Болница Параћин, 
 Рибарска бања, 
 Соко бања, 
 Врњачка бања,  
 Бујановачка бања, 
 Нишка бања. 

 



Комисија за квалитет и самовредновање: 

 Комисију чине: наставници, ненаставно особље и 
студенти 
 

 Комисија активно учествује у провери квалитета 
 

 Сачинила је Извештај о самовредновању према 
упутству Комисије за акредитацију 
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Студентски парламент 

 Активно учествује у управљачким и стручним 
активностима школе, 

 Процени квалитета рада,  
 Секцијском раду, 
 Волонтерском раду при размени студената,  
 Учествује на стручним скуповима професионалних 

удружења, 
 Спортским активностима, 
 Конференцијама студентског савеза. 
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Квалитет наставе и праксе се унапређује кроз 
међународну сарадњу 

 Висока школа је у сарадњи са SOR – Trondelag University 
College, Trondheim у Норвешкој, спровела пријекат 
“Специјализација из геронтологије и бриге остарим 
особама”, 

 Сарадња је започета 2003/2004 године, 
 Ишколована је прва генерација студената, 
 Сарадња се наставља са другом генерацијом студената у 

Ћуприји и првом генерацијом студената у Тузли, 
 Иновиран је студијски план и прилагођен условима у Тузли 

и Ћуприји, 
 Предавачи су били из Норвешке, Тузле и Ћуприје, 
 У Рисну 2009. године организована је конференција 

студената из Норвешке, Тузле и Ћуприје,  
 Стручна пракса и додела диплома су спроведене у 

Норвешкој 
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Crossing Minds and Borders 
The Cooperation Programme with Countries in The Western Balkans 
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“Would you like to come 
and see my room?” Darinka 
Pap asks and smiles her 
contagious smile. Pap hes 
lived at the gerontology 
centre in Jagodina, a town 
about two hours drife from 
the Serbian capital of 
Belgrade, for ten years. 



Изазови и утицај специјализације на промене у 
образовању и унапређење квалитета наставе 

 Размена искустава између наставника из Норвешке, 
Тузле и Ћуприје, 

 Усвајање нових метода учења, рад у ПБЛ групама, 
 Нови приступ у изради дипломских радова са освртом 

на примену квалитативних истраживања,  
 Менторски рад са студентима, 
 Нови приступ у оцењивању студената, 
 Имплементација специјализације и акредитација исте, 
 Превод литературе са норвешког језика. 
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Изазови и утицај специјализације на студенте 

 Стекли су компетенције за бригу и негу старих особа, 
 Нова знања из области геронтологије,  
 Вештине комуникације са старим особама, 
 Мултидисциплинарни приступ у раду са другим 

професијама, 
 Креативност, критички начин размишљања и тимски 

приступ кроз рад у ПБЛ групама 
 Нова знања о унапређењу квалитета живота старих 

особа у Норвешкој, 
 Нова пријатељства у Норвешкој, Тузли и Ћуприји. 
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Висока школа своју стручну, истраживачку и 
образовну делатност развија и као члан  
ENM-a (European Nursing Module Network) 

Школа је била домаћин 19-те међународне конференције 
Европског удружења високих медицинских школа европе 
(ENM) од 6. до 9. априла 2011. године. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Учествовали су представници из 27 земаља Европе. 
 12 



Изазови и утицај чланства у ENM на унапређење 
квалитета наставе и стручне праксе 

 Размењују се искуства у образовању сестара широм 
Европе, 

 Унапређује се стручни, истраживачки и наставни процес, 
 У креативним радионицама подстиче се уједначавање 

курикулума за образовање сестара, 
 Планира се размена студената за обављање стручне 

праксе, 
 Анализира се искуство студената по спроведеној 

стручној пракси, 
 Пружа се стручна помоћ школама за сестре у 

превазилажењу проблема у образовању. 
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Изазови и искуства наших студената по обављеној 
стручној пракси у земљама Европе 

 Упознају културу земље у којој бораве, 
 Раде у здравственим институцијама по стандардима 

добре сестринске праксе, 
 Проширују своја знања и упознају рад сестара у 

различитим земљама, 
 Стичу знања кроз теоријски део наставе у школама 

Европе, 
 Евалуирају стручну праксу у земљи домаћина и дају 

оцене о својим запажањима, 
 Стичу нова пријатељства. 
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Остале активности школе 

 Сарађује са струковним асоцијацијама, 
 Сарађује са Комором сестара и осталим профилима 

здравствених радника, 
 Здравственим Саветом за акредитацију семинара, 
 Високим струковним школама здравствене струке код 

нас и региону. 
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Закључак 

 Наша искуства у вези унапређења квалитета наставе 
кроз међународну сарадњу су позитивна 
 
 

 Самовредновањем студијских програма дате су 
корективне мере као и предлози. 

16 


	Slide Number 1
	Висока медицинска школа струковних студија �у Ћуприји је:
	Школа има акредитоване студијске програме:
	Структура наставног кадра у �Високој медицинској школи струковних студија:
	Наставне базе:
	Комисија за квалитет и самовредновање:
	Студентски парламент
	Квалитет наставе и праксе се унапређује кроз међународну сарадњу
	Crossing Minds and Borders�The Cooperation Programme with Countries in The Western Balkans
	Изазови и утицај специјализације на промене у образовању и унапређење квалитета наставе
	Изазови и утицај специјализације на студенте
	Висока школа своју стручну, истраживачку и образовну делатност развија и као члан �ENM-a (European Nursing Module Network)
	Изазови и утицај чланства у ENM на унапређење квалитета наставе и стручне праксе
	Изазови и искуства наших студената по обављеној стручној пракси у земљама Европе
	Остале активности школе
	Закључак

