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ВИСОКА МЕДИЦИНСКА И ПОСЛОВНО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

ул. Хајдук Вељкова бр. 10 

ШАБАЦ 

 

Број: 176/11 

Дана: 20.03.2017. год.  

        

            

 На основу члана 55. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07, 

44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15 и 87/2016 ), те члана 124. став 1. тачка 5. Статута Високе 

медицинске и пословно-технолошке школе струковних студија у Шапцу, Наставно веће школе 

на седници одржаној 20.03.2017. године разматрајући предложени дневни ред разматрало је 

Извештај Комисије за самовредновање о раду школе и донео је следећу: 

 

 

О Д Л У К У 

 

Усваја се План рада и процедура за праћење и унапређење квалитета високошколске 

установе у оквиру стандарда квалитета за 2017-18. годину. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

 

ДОСТАВЉЕНО:                      

1. Наставном већу     

2. Савету                                      

3. Комисији 

4. Огласна табла 

5. Архиви 
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План рада  

Комисије за контролу квалитета  

за школску 2017/2018. годину 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Комисија ће проверити поштовање свих стандарда квалитета у Школи  

 

• Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета – Преиспитати 

Стратегију обезбеђења квалитета; Израда Извештаја о резултатима 

самовредновања  јун-јул 2018. 

 

• Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета  

- Постојећи Правилник о самовредновању допунити новим начинима 

вредновања рада Школе  

2.1. Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета 

2.2. Правилник  о обезбеђењу квалитета 

 

• Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета 

- Договор о раду Комисије, информација о радним састанцима са 

другим лицима која реализују анкетно истраживање, убацују 

податке, дају статистичке  резултате и учествују у изради 

статистичких програма. 

3.1. Изводи из Статута у којима се регулишу питања обезбеђења 

квалтета 

3.2. Одлука о формирању Комисије  за обезбеђење Квалитета 

 

• Стандард 4: Квалитет студијског програма 

- Спровођење анкете о квалитету студијског  програма – први, трећи 

и пети семестар (од 20.12.2017. – 14.01.2018.) 

- Урадити извештај са предлогом мера 

- Спровођење анкете о квалитету студијског  програма – други, 

четврти и шести семестар (од  20.05. 2018. – 5.06.2018.) 

- Урадити извештај са предлогом мера 

 

4.1. Курикулум струковних студија 

4.2. Курикулум специјалистичких  струковних студија 

 

• Стандард 5: Квалитет наставног процеса 

Проверити да ли је: 

- Календарски распоред предавања доступан студентима 

- Настава се  одвија према утврђеном распореду 

- Списак обавезне и допунске литературе доступан на веб страници 

Школе 

- Предиспитне консултације 

- Распоред  предиспитних консултација истакнут на огласној табли 

- Предиспитне обавезе студената  евидентиране у картону студената 



- Термин за испит истакнут на огласној табли 

- Евиденција о одржаним испитима се води уредно 

 

- Извођачки План наставе употпунити делом садржаја по  наставним 

недељама и проверити да ли се поштује.  

- Израда Извештаја о појединачним извештајима наставника о 

наставном и стручном раду. 

 

5.1. Правилник о полагању и оцењивању испита 

5.2. План рада за школску 2017/2018. 

 

• Стандард 6: Квалитет научно истраживачког и стручног рада 

6.1. Правилник о поступку и начину вредновања и квантитативног 

исказивања научно истраживачкиг рада наставника и 

сарадника  

 

• Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника 

Расписати конкурс за избор сарадника  

7.1. Списак наставника и сарадника ангажованих у школи 

7.2. Правилник о критеријумима за избор у звања 

 

• Стандард 8: Квалитет студената 

- Комисија треба да Студентској служби да препоруке да се 

осавремени сајт школе 

- Анализирати пролазност студената на испитима 

 

8.1. Конкурс за упис студената у текућу школску годину 

8.2. Извештај о раду Студентског парламента 

 

 

• Стандард 9:Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и 

информатичких ресурса 

- Спровести истраживање о задовољству студената препорученом 

литературом (од 20.12.2017. – 14.01.2018.) 

- Урадити Извештај  са предлогом мера 

- Спровести истраживање о задовољству студената опремљеношћу и 

радом библиотеке, као доступност информатичким ресурсима. 

9.1. Правилник о издавачкој делатности 

9.2. Правилник о уџбеницима 

 

• Стандард 10. Квалитет управљања високошколском установом и 

квалитет ненаставне подршке 

- Спровести анкету о задовољству студената ненаставним особљем  



- Спровести Анкету о задовољству запослених у Школи (до 

14.01.2018) 

10.1 Правилник о систематизацији послова 

10.2. Табела органа управљања и пословођења 

10.3. Списак чланова Савета Школе 

10.4. Збирни преглед ненаставног особља по звањима и радним 

местима у Школи 

 

• Стандард 11: Квалитет простора и опреме  

11.1. Листа просторија у школи са назначеним површинама 

 

• Стандард 12: Финансирање  

- Анализа плаћања школарине 

12.1. Финансијски извештаји за последње три године 

12.2. Финансијски план за текућу годину 

 

• Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери 

квалитета 

- Спровођење истраживања о студентском вредновању педагошког 

рада наставника   

- Израда Извештаја са предлогом мера 

13.1. Правилник о студентском вредновању педагошког рада 

наставника 

13.2. Извештај о студентском вредновању педагошког рада 

наставника  

 

• Стандард 14: Систематско праћење и перидична провера 

квалитета У првих шест месеци проверити  поштовање свих 

стандарда квалитета,  урадити Извештај и доставити Наставном већу  
 
 

 

                                                Председник Комисије 

др Драгана Илић Удовичић, професор 

 

__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



Одређивање термина за спровођење анкетног истраживања, као 

и појединачним задацима 

 

Ивана Јевтић и Бојан Дамјановић у сарадњи са студентима из комисије 

• Спровођење анкете о задовољствву студената квалитетом студијског 

програма, квалитетом препоручене литературе 

(Анализа др Драгана Илић Удовичић) 

• Спровођење анкете о педагошком раду наставника и сарадника - 

Истраживање и убацивање података Ивана Јевтић, Бојан Дамјановић у сарадњи 

са студентима из комисије. 

 (Анализа др Драгана Илић Удовичић) 

 

Ивана Јевтић и Бојан Дамјановић 

• Унос података из анкетног истраживања прилком уписа нових студената 

у школу  (анализа др Драгана Илић Удовичић) 

 

Ивана Јевтић и Бојан Дамјановић у сарадњи са члановима комисије 

• Спровођење анкете о задовољствву студената  квалитетом  

специјалистичког студијског програма; 

• Спровођење анкете о педагошком раду наставника и сарадника на 

специјалистичким студијама 

• Вредновање ненаставног особља од стране студената и наставника  

• Вредновање библиотечких и информатичких ресурса 

  

др Драгана Илић Удовичић 

• Анализа - дипломирани студенти 

• Задовољство запослених у Школи  

• Задовољство послодаваца 

 

др Драгана Илић Удовичић и Марија Топузовић 

• анализа пролазности  студената на испитима 

 


