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Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења квалитета

За обезбеђење квалитета рада Школе, биће предузете следеће мере:
1. Обавезно самовредновање и оцена квалитета (I) студијских програма, (II)
наставног процеса, (III) стручног и научног рада, (IV) квалитета наставника,
сарадника и студената, (V) уџбеника, литературе и информатичких ресурса, (VI)
управљања Шклом, (VII) рада стручних служби, (VIII) простора и опреме, (IX)
обезбеђења финансирања, (X) учешће студената у обезбеђењу квалитета, и (XI)
систематског праћења и провере квалитета у интервалима од највише три
године, односно, по потреби и у краћим интервалима, у складу са општим актом
Школе.
2. Именовање сталног тела за праћење и контролу квалитета рада Школе –
Комисије за квалитет, која има надлежност да перманентно прати и контролише
квалитет делатност Школе, да предлаже мере за унапређење квалитета и
даљег развоја делатности и да најмање једном годишње подноси извештај
Савету Школе о квалитету рада Школе.
3. Обезбеђење кадрова и инфраструктуре за прикупљање и обраду података од
значаја за анализу и оцену квалитета и степена успешности у остваривању
постављених циљева и задатака.
4. Успостављање сталне сарадње и комуникације са релевантним актерима
(послодавци, дипломирани студенти, итд.) у циљу добијања повратне
информације о квалитету рада Школе.
5. Подстицање међународне сарадње у циљу упоређења властитих процеса рада,
квалитета исхода и трошкова са другим високошколским установама које
заслужују да буду мера вредности.
6. Истицање и награђивање особе и групе, које у свом раду постижу изванредне
резултате и тиме доприносе унапређењу квалитета делатности Школе.
7. Спољашња провера квалитета, у складу са стандардима Националног савета за
високо образовање коју спроводи Комисија за акредитацију и проверу
квалитета, као и одговарајући орган Школе.
8. Стално промовисање и изградња културе квалитета у Школи, као и стручно
усавршавање особља које активно учествује у овим процесима (семинари,
радионице, контакти и размена искустава и информација са другим домаћим и
међународним институцијама).
9. Обавеза јавног публиковања резултата вредновања квалитета на интернет
страници Школе.
10. Системско праћење и периодична провера квалитета.

КОМИСИЈА ЗА КВАЛИТЕТ
Ради спровођења појединих мера за обезбеђење квалитета, Наставно веће именује
Комисију за квалитет Школе (у даљем тексту Комисија), која се састоји од пет
чланова: три члана из реда наставника и сарадника, један члан из ненаставног
особља као и један представник студената.
Комисија за квалитет има председника, кога из редова наставника именује
Наставно веће.
Комисија има следеће надлежности:
1.
2.
3.

промовише културу квалитета у Школи;
прати остваривање Стратегије за обезбеђење квалитета и предлаже мере
Савету Школе за отклањање уочених слабости у циљу побољшања квалитета;
припрема поступак за обезбеђење квалитета за сваку област обезбеђења
квалитета;
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