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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ
ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

У оквиру акционог плана за спровођење стратегије обезбеђења квалитета,
дефинисани су субјекти и мере контроле а у циљу постизања оптималних резултата.
Главне активности за спровођење стратегије су:
• дефинисање планова и програма даљег унапређења квалитета,
дефинисање и успостављање главних процеса и стратегијских циљева за
остваривање прокламоване стратегије и политике квалитета,
• дефинисање, израда и примена пословника Комисије за квалиета,
• Анализа стања примене стандарда за самовредновање и оцењивање
квалитета Школе,
• Формирање прегледа потребних докумената, правилника, процедура,
упитника и формулара,
• Дефинисање садржаваја и фаза пројекта за побољшање квалитета
наставног процеса,
• Дефинисање и израда Процедуре за интерну проверу,
• Дефинисање и израда Процедуре за примену корективних и превентивних
мера у побољшању квалитета процеса,
• Дефинисање садржаја планова и програма образовања и стручног
усавршавања запослених,
• Дефинисање главних активности и послова Школе,
• Преиспитивање Стратегије и Политике квалитета,
• Дефинисање и реализација планова и програма обуке чланова Комисије за
квалитет, извршиоца функција значајних за квалитет и органа управљања и
руковођења,
• Дефинисање начина обраде и приказивања резултата вредновања
квалитета, примена SWOT анализе,
• Опис послова, овлашћења и одговорности органа, функција и појединаца од
значаја за квалитет наставног процеса, перформанси и имиџа Школе,
• Дефинисање плана за припрему Извештаја о самовредновању Школе,
• Дефинисање материјала за информатор за студенте и презентацију Школе
по средњим школама,
• Дефинисање термина плана анкетирања студената и оцене квалитета од
стране студената,
• Омогућавање доступности студентима свих студијских програма, података о
наставницима и сарадницима, литератури, наставним средствима, локацији
и термину одржавања предавања и вежби за сваки предмет, о могућим
темама за завршне радове, у библиотеци Школе за зимски / летњи
семестар,
• Омогућавање доступности студентима свих студијских програма, података о
наставницима и сарадницима, литератури, наставним средствима, локацији
и термину одржавања предавања и вежби за сваки предмет, о могућим
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темама за завршне радове – интернет, електронска форма за зимски /
летњи семестар,
Опис стања, анализа и процена стандарда 1. Стратегија обезбеђења
квалитета; Мисија и стратешки циљеви Школе,
Опис стања, анализа и процена стандарда 2. Стандарди и поступци за
обезбеђење квалитета,
Опис стања, анализа и процена примене стандарда 3. Систем обезбеђења
квалитета,
Дефинисање поступака и процедура за преиспитивање квалитета од стране
руководства, интерну проверу квалитета и превентивне и корективне мере,
Опис стања, анализа и процена стандарда 4. Квалитет студијских програма,
Дефинисање, израда и реализација анкета дипломираних студената и
послодаваца запослених студената,
Опис стања, анализа и процена стандарда 5. Квалитет наставног процеса,
Побољшање степена сарадње са организацијама са добром пословном
праксом, анализа могућности реализације стручне праксе, завршног рада,
Формирање процедуре за дефинисање израде и реализацију обезбеђења,
доступности и поштовања плана и распореда наставе,
Опис стања, анализа стандарда 6. Квалитет научноистраживачког и
стручног рада,
Израда листи и података о радовима наставника, сарадника и студената
објављених у нашој земљи о SCI-интексираним радовима,
Опис стања, анализа стандарда 7. Квалитет наставника и сарадника,
Дефинисање, израда и примена Плана и програма потреба, стручне и
педагошке едукације и усавршавање кадрова,
Опис стања, анализа стандарда 8. Квалитет студената; Извршити анализу
описа предмета да ли су дати поступак и критеријуми оцењивања
студената, да ли се делом оцењују способности да примене знања,
Опис стања, анализа стандарда 9. Квалитет уџбеника, литературе,
библиотечких и информатичких ресурса; Стимулисање наставника и
сарадника за формирањем уџбеника, приручника и практикума; Анализа
писаних предавања, уџбеника, литературе, библиотечких и инфорамтичких
ресурса са становишта квалитета садржаја, савремености, тачности,
структуре, изнетих примера, усклађености са бројем ЕСПБ бодова;
Предлози за превентивне и корективне мере,
Опис стања, анализа стандарда 10. Квалитет управљања Школе и квалитет
ненаставне подршке; Дефинисање, праћење и оцењивање односа
управљачког, стручног и техничког особља, према студентима
Опис стања, анализа стандарда 11. Квалитет простора и опреме,
Израда и извођење анкете студената у вези усклађености просторних
капацитета са укупним бројем студената, адекватности
капацитета
техничке лабораторијске опреме и усклађености са бројем студената,
Опис стања, анализа стандарда 12. Финансирање; Дефинисање,
преиспитивање и примена процеса финансирања и имплементације
финансија; Израда финансијског плана и финансијског извештаја за
претходну годину,
Опис стања, анализа стандарда 13. Улога студената у самовредновању и
провери квалитета; Дефинисање и преиспитивање активности у примени
стандарда, контроли, обезбеђењу и унапређењу студијског програма, као и
начина учешћа, посебно у дефинисању и развоју метода оцењивања,
Израда и извођење анкета студената у вези применљивности стандарда,
самовредновање и провери квалитета, односно испитивање ставова и
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