ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА КОМИСИЈЕ ЗА КВАЛИТЕТ за 2015. годину
Р.б.

Стандард

Активност
I

1.

Сви стандарди

Примена Правилника о
раду Комисије за
квалитет

2.

Сви стандарди

Спровођење анкетирања
у циљу самовредновања
и праћења квалитета
рада

3.

Стандард 1:
Стратегија
обезбеђења
квалитета

Израда Извештаја о
резултатима праћења
квалитета рада Школе

4.

Стандард 2:
Стандарди и
поступци за
обезбеђење
квалитета
Стандард 2:
Стандарди и
поступци за
обезбеђење
квалитета
Стандард 3:
Систем
обезбеђења
квалитета

Припрема за израду
Извештаја о
самовредновању и
квалитету рада Школе
за период 2011-2015
Даље унапређивање
упитника за анкетирање
– укупно 5 упитника

5.

6.

1

Подела задужења за
2015. годину
између чланова
Комисије и других
сарадника

II

III IV

V

Месец
VI VII VIII IX

X

Одговорна особа

Напомена1

Б.Павловић,
председница
Комисије и сви
чланови/ице
Различити
чланови
Комисије и
сарадници, према
распореду и
подели улога
Сви чланови
Комисије за
квалитет у складу
са својим описом
посла
Сви чланови
Комисије за
квалитет у складу
са договореном
поделом посла
Чланови/ице
Комисије,
директорка
Школе



XI XII

Сви чланови/ице
Комисије и
сарадници

Распоред у
прилогу











У напомени се, приликом достављања овог Плана као прилога годишњем извештају о раду Комисије за квалитт, наводи да ли је активност реализована.

Р.б.

Стандард

Активност

Месец
I

7.

8.

9.

Стандард 4:
Квалитет
студијског
програма

Стандард 5:
Квалитет
наставног
процеса

Стандард 6:
Квалитет научно
истраживачког и
стручног рада

II

III IV

V

VI VII VIII IX

Одговорна особа
X

Напомена

XI XII

Спровођење анкете о
квалитету студијског
програма (II, IV, VI
семестар, специј.),
анализа и израда
извештаја са предлогом
мера

Према распореду
и подели улога

Распоред у
прилогу

Обрада анкетног
упитника за
дипломиране студенте

Према распореду
и подели улога

Континуирано праћење
свих елемената
квалитета у оквиру овог
стандарда (термини,
евиденције, доступност
информација и сл.)

С.Карић,
Б.Павловић



Праћење и евиденција о
одржавању наставе

Д.Игњевски



Праћење научноистраживачког и
уметничког рада
наставника и сарадника

Б.Павловић,
Д. Дрљачић



Распоред у
прилогу



Извештај чине
годишњи
извештаји о раду
у настави свих
наставника и
сарадника Школе



Р.б.

Стандард

Активност
I

II

III IV

V

Месец
VI VII VIII IX

Одговорна особа
X

Напомена

XI XII

10.

Стандард 7:
Квалитет
наставника и
сарадника

Спровођење анкете о
педагошком раду
наставника и сарадника
(основне студије) и
специјалистичке студије
и анализа

Према распореду
и подели улога

Распоред у
прилогу


11.

Стандард 8:
Квалитет
студената

Анализа задовољства
студијама дипломираних
студената

Према распореду
и подели улога

Распоред у
прилогу


Анализа задовољства
послодаваца радом
диплом. студената Школе

Према распореду
и подели улога

Распоред у
прилогу


Анализа пролазности
студената на испитима

Т.Бајић




12.

Стандард 9:
Квалитет
уџбеника,
литературе,
библиотечких и
информатичких
ресурса

Праћење издавачке
делатности Школе и
обнављања библиотечких
и информатичких ресурса

Б. Павловић у
сарадњи са
Библиотеком и
Медијатеком
Школе

13.

Стандард 10.
Квалитет
управљања
високошкол. уст.
и квалитет
ненаст. подршке

Праћење задовољства
наставника и сарадника
радом ненаставног
особља

Према распореду
и подели улога

Распоред у
прилогу


Р.б.

Стандард

Активност

Месец
I

II

III IV

V

VI VII VIII IX

Одговорна особа
X

Напомена

XI XII

Стандард 10.
Квалитет
управљања
високошколском
установом и
квалитет
ненаставне
подршке

Спровођење анкете о
задовољству наставника
и сарадника радом
ненаставног особља и
израда извештаја са
предлогом мера

Према распореду
и подели улога

14.

Стандард 11:
Квалитет
простора и
опреме

Ажурирање табеле
опреме Школе у складу
са захтевима спољашње
провере квалитета

Љ.Поповић,
Ср. Јовановић



15.

Стандард 12:
Финансирање

Анализа плаћања
школарине

Љ.Поповић



16.

Стандард 13.:
Улога студената
у самовреднов. и
провери
квалитета

Анализа учешће
студената у самовред. и
формул. подстицај. мера

У. Иванковић,
К. Брашњевић



Стандард 14:
Систематско
праћење и
перидична
провера
квалитета

Провера свих стандарда
квалитета и израда
годишњег (на нивоу
школске године)
извештаја за Наставно
веће

Б.Павловић,
Р.Јовановић

13.

Распоред у
прилогу



Израда извештаја
у октобру на
основу података
из анализа
анкетирања до
краја јуна



Р.б.

Стандард

Активност

Месец
I

Сви стандарди

Припрема годишњег
извештаја о раду
Комисије у 2014.
Припрема плана рада
Комисије за 2015.
Редовни састанци
Комисије (по потреби)
Достављање различитих
информација разним
органима Школе и
другим
заинтересованим
странама

II

III IV

V

VI VII VIII IX

X

Одговорна особа

Напомена

Б.Павловић и сви
чланови
Комисије
Б.Павловић и сви
чланови
Б.Павловић



XI XII

Б.Павловић





На основу члана 140 Статута Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу, на предлог Комисије са самовредновање квалитета студијских
програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада, Наставно веће Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу, на седници
одржаној 14.11.2014. године донело је следећу

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА КОМИСИЈЕ ЗА КВАЛИТЕТ за 2015. годину

Усваја се годишњи план рада Комисије са самовредновање квалитета студијских програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада
(Комисија за квалитет) у 2015. години у предложеном тексту.

Наставно веће
Број: 746/6-1
Датум: 14. новембар 2014. године
Шабац

