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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА, 

НАСТАВЕ И УСЛОВА РАДА (КОМИсИЈЕ КВАЛИТЕТ)  
У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ 

 
У току школске 2015/2016.године рад Комисије за квалитет је имао два основна циља: (1) 
радовно годишње праћење и контрола квалитета студијских програма, наставе и услова рада и 
(2) припрема извештаја о праћењу и контроли квалитета студијских програма, наставе и услова 
рада у периоду школска 2012/2013 – зимски семестар школске 2015/2016. године. 
 
Рад Комисије се одвијао кроз састанке свих чланова и сарадника Комисије, индивидуални и 
тимски рад на прикупљању и обради података, као и  припреми делова извештаја. Следећа 
табела приказује датуме и кључни садржај састанака Комисије. 
 
Датум састанка Садржај састанка 

06.10. 2016. 

Припрема за израду Извештаја о самовредновању и праћењу квалитета 
рада: 
� Дефинисање обима посла и структуре задатака 
� Динамика одржавања састанака Комисије у периоду припреме 

Извештаја  
Непосредне текуће активности у процесу праћења квалитета рада Школе  

27. 10. 2015. 

Припрема Извештаја о праћењу квалитета рада Школе и самовредновању - 
подела одговорности између чланова/ица Комисије и делегирање 
одговорности осталим запосленим 
Договор о распореду анкетирања студената у текућој школској години и 
додатном анкетирању запослених 
Утврђивање предлога Наставном већу од стране Комисије, у вези научног 
скупа   

17. 11. 2015. 
Припрема Извештаја о праћењу квалитета рада Школе и самовредновању – 
спорна питања, дилеме и могућности њиховог разрешења 
Прецизан план анкетирања студената   

08. 12. 2015. 

Усвајање Извештаја о праћењу квалитета у шк. 2014-2015. години 
Усвајање Извештаја о раду Комисије за квалитет у 2015. години и 
Годишњег плана рада у 2016. Години  
Припрема Извештаја о праћењу квалитета рада Школе и самовредновању – 
припрема извештаја о спроведеним анкетирањима и SWOT за поједине 
стандарде у свеобухватном извештају о квалитету  

22. 12. 2015. 

Усвајање Извештаја о праћењу квалитета у шк. 2014-2015. години 
Припрема Извештаја о праћењу квалитета рада Школе и самовредновању – 
преглед досадашње реализације анкетирања у зимском семестру 2015/2016 
и преглед досадашњег рада на припреми Извештаја о самовредновању и 
праћењу квалитета  

19. 01. 2016. 

Информисање Комисије о допунама годишњих извештаја о квалитету на 
бази накнадно достављених података 
Припрема Извештаја о праћењу квалитета рада Школе и самовредновању – 
преглед досадашњег рада на припреми Извештаја о самовредновању и 
праћењу квалитета и договор о финалној структури и динамици рада  
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Укупно је одржано 6 састанка са свим члановима и сарадницима Комисије и на сваком 
састанку је вођен одговарајући записник.  
 
Поред састанка са свим члановима и сарадницима Комисије, председница Комисије је одржала 
укупно 14 консултативних састанка са појединим члановима и сарадницима који су сес тицали 
одређених аспеката израде извештаја. О овим консултативним састанцима постоје краће 
белешке. 
 
Извештај о праћењу и контроли квалитета студијских програма, наставе и услова рада у 
периоду школска 2012/2013 – зимески семестар школске 2015/2016. године је финализиран у 
априлу 2016. У периоду друга половина јануара 2016- - април 2016., председница Комисије за 
квалитет је усаглашавала текст са појединим члановима Комисије задуженим за припрему 
текста појединих стандарда. С обзиром да је такав начин рада био ефикаснији, чланови 
Комисије су се договорили да не одржавају састанке, већ да се размена информација одвија 
путем имејла.  
 
У току целог извештајног периода рад Комисије и свих сарадника Комисије је био врло 
интензиван и резултирао је финалним текстом извештаја са свим прилозима је усвојен од 
стране Наставног већа и публикован на интернет страници Школе. 
 
Поред тога, одвијало се редовно анкетирање студената у току летњег семестра и припрема 
извештаја о квалитету рада у току школске 2015/2016.године. 
 
 
У Шапцу, 25. октобра 2016.године 
 

Припремила, 
 

Бранка Павловић, 
Председница Комисије за квалитет 
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На основу члана 140, став 2 Статута Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу и 

члана 59 Правилника о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада 

наставника, служби и услова рада, Наставно веће Високе школе струковних студија за 

васпитаче у Шапцу, на седници одржаној 14.12.2016. године донело је 

 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

Усваја се Извештај о раду Комисије за самовредновање квалитета студијских програма, 

наставе, рада наставника, служби и услова рада у школској 2015/2016.години у тексту који је 

достављен Наставном већу. 

 

 

Наставно веће 

Број: 981/7 

Датум: 14.12.2016. године 

Ш а б а ц 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доставити: 

• Комисији за квалитет 

• Архиви Наставног већа 

• Општој архиви 

 


