На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета
високошколских установа и студијских програма (Службени гласник РС 13/2019) на
предлог Комисије за самовредновање и оцену квалитета студијских програма, наставе и
услова рада у Школи, Савет Школе, на седници одржаној 14.03.2019. године, усваја
следећи:

АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА
ВИСОКЕ ШКОЛЕ ПРИМЕЊЕНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
ВРАЊЕ
Стратешки циљ 1:
Стратешки циљ:

Имплементација и унапређење система управљања квалитетом у
складу са захтевима међународних стандарда.

Оперативни
циљ:

Преиспитати и унапредити Систем обезбеђења квалитета ВШПСС
Врање

Стратегија:

Потпуна примена докумената Система обезбеђења квалитета од
стране свих запошљених, предлагање могућих унапређења

Оперативни кораци – активности

одговорност

рок

•

Управљање Школом и
обезбеђење расурса

Директор

Септембар – Јул

•

Реализација студијских
програма (упис студената,
наставни процес и развој
образовних садржаја)

Помоћник директора за
наставу

Септембар – Јул

•

Истраживачко-развојни и
стручни рад

Комисија за научно и
стручно усавршавање

•

Процес мерења, анализе и
унапређења Система
обезбеђења квалитета

•

Дефинисање корективних
мера за унапређење
квалитета

Комисија за
самовредновање и
оцену квалитета
студијских програма,
наставе и услова рада
Комисија за
самовредновање и
оцену квалитета
студијских програма,
наставе и услова рада
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ресурси
Савет
школе

Катедре

Септембар – Јул

Наставностручно
веће

Октобар – Јун

Сви
запослени

Октобар

Сви
запослени

Стратешки циљ 2:
Стратешки
циљ:

Испуњење, одржавање и стално унапређење квалитета студијских
програма, процеса извођења наставе и вредновања студената на свим
нивоима студија

Оперативни
циљ:

Анализирати и унапредити реализацију студијских програма и
вредновања студената ВШПСС Врање

Стратегија:

Потпуна примена докумената којима је обезбеђен квалитет
студијских програма од стране свих запослених, предлагање
могућих унапређења

Оперативни корациактивности
• Праћење
реализације
студијских
програма
и
вредновања студента
• Анализа
реализације
студијских
програма
и
пролазности студената

Одговорност
Помоћник директора
за наставу
Помоћник директора
за наставу

• Преиспитивање реализације Директор
студијских
програма
и Помоћник директора
за самовредновање
дефинисање унапређења

Рок

Ресурси

Шефови Катедри
Октобар 2019. –
и Наставнојул 2020.
стручно веће
Шефови Катедри
Новембар 2020. и Наставностручно веће
Помоћник
директора за
наставу и
Комисија за
Децембар 2020. самовредновање и
оцену квалитета
студијских
програма, наставе
и услова рада

Стратешки циљ 3:
Стратешки
циљ:
Оперативни
циљ:
Стратегија:

Испуњење и одржавање најбоље пословне праксе за покретање и
реализацију
истраживачких и развојних пројеката на регионалном,
националном и међународном нивоу
Издавање библиографије радова наставника и сарадника Школе
Стимулисати наставнике и сараднике да публикују радове у међународним
часописима са СЦИ листе, да презентују радове и држе предавања по позиву
на међународним скуповима

Оперативни кораци - активности
• Израда
Листе
референци
наставника и сарадника
• Припрема
Библиографија
радова наставника и сарадника
• Реализација пројекта Ерасмус
+ и аплицирање у новим
позивима за међународне
пројекте

Одговорност
Сви наставници и
сарадници
Комисија за научно и
стручно усавршавање
Шефови катедри
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Рок

Ресурси

Мај 2019.

Наставностручно веће
Наставностручно веће

Октобар 2019.

Катедре

Мај 2019.

Стратешки циљ 4:

Стратешки циљ:

Оперативни
циљ:
Стратегија:

Стварање и одржавање услова у којима ће студентима бити понуђени
најсавременији студијски програми, најбољи услови за учење, практични
рад и ван наставне активности које ће им омогућити запослење у земљи и
иностранству
Унапређење услова рада студената
Унапредити и осавременити услове рада студирања

Оперативни кораци – активности
• Давање
посебне
тежине
лабораторијским вежбама и
практичном раду студената
• Усклађивање
наставних
планова
и
програма
са
развојем нових технологија
• Обогаћивање
библиотеке
новом
научно-стручном
литетратуром
• Наставак и унапређивање
сарадње
са
привредним
субјектима у Пчињском округу
у
циљу
интензивирања
дуалног образовања

Одговорност

Рок

Ресурси

Директор

Септембар

Катедре

Помоћник
директора за
наставу

Септембар 2020.

Наставностручно веће

Директор

Септембар 2019.

Техничка
служба

Директор и
Координатор
практичне наставе

Септембар 2019. –
Јул 2020.

Катедре

Стратешки циљ 5:
Стратешки циљ:
Оперативни
циљ:
Стратегија:

Омогућавање запосленима у Школи најбољих услова за усавршавање,
материјалне и остале погодности које не заостају за сличним институцијама
Унапредити радне услове запослених
Унапредити и осавременити радне услове запослених

Оперативни
кораци
–
активности
• Топлификација просторија на
спрату Школе
• Организација међународних и
домаћих скупова и семинара
са
активним
учешћем
наставника
и
сарадника
Школе
• Модернизација
постојећих
лабораторија и радионица и
формирање услужних центара
• Стављање у функцију нове
информатичке опреме (сервер,
штампача,
рачунара)
и
инсталирање нових софтвера

Одговорности

Рок

Ресурси

Директор

Септембар 2019.

Техничка
служба

Директор

Септембар 2019. –
Јул 2020.

Наставностручно веће

Директор

Септембар 2020.

Катедре

Септембар 2019.

Администратор
информационих
система и
технологија

Директор
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Акциони план унапређења квалитета ВШПСС у Врању, је документ
доступан на увид свим заинтересованим лицима и јавно истакнут на огласној
табли и сајту Школе.

Председник Савета Школе
__________________________________
Сци Дамјан Станојевић, пред.
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