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Мере и субјекти обезбеђења квалитета
У мере за обезбеђење квалитета убрајају се екстерна контрола и интерне мере за обезбеђење
квалитета.
Екстерна контрола квалитета подразумева:
- Спољашњу проверу квалитета према стандардима Националног савета за високо
образовање и Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом
образовању Србије;
- Акредитацију Школе од стране Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у
високом образовању Србије, у законом прописаном року.
Интерна контрола квалитета подразумева:
- Усаглашеност са Стандардима усвојеним од стране Националног савета за високо
образовање:
 Стандарди за акредитацију високошколских установа и студијских програма;
 Стандарди
и упутства за самовредновање и оцењивање квалитета
високошколских установа и студијских програма
- Неговање културе квалитета;
- Обезбеђење квалитета путем активности Комисије за самовредновање и оцену квалитета
студијских програма, наставе и услова рада;
- Утврђивање фактора који утичу на обезбеђење квалитета наставног процеса и процеса
подршке (управљања) који се односе на следеће области:
 Квалитет наставног процеса, (студијски програми, настава, наставно особље,
научног и стручног рада, вредновање студената, уџбеници и литература,
библиотека, информациони ресурси, простор и опрема, ненаставно особље);
 Квалитет управљања;
- Испитивање захтева постојећих и потенцијалних студента и укључивање ових захтева у
образовну услугу;
- Обезбеђење интеракције образовног, стручног и научног рада;
- Развој и примена различитих механизама, алата и техника у циљу побољшања система
квалитета;
- Осигурање да највише руководство подржава систем обезбеђења квалитета и да је
осигурало да сви развијају способности потребне за обезбеђење система квалитета;
- Уочавање, анализа и примена искустава водећих високошколских институција;
- Сарадња са привредним субјектима;
- Обезбеђење активног учешћа студената (Студентски парламент);
- Спровођење редовних интерних провера и преиспитивање система управљања
квалитетом од стране руководства;
- Самовредновањем у интервалу од највише пет година;
- Обезбеђење јавности у раду.

-

Субјекте обезбеђења квалитета представљају сви запослени у Школи. Поред њих
значајни субјекти за обезбеђење квалитета су студенти који су укључени у школске
активности преко студенстског парламента и својих представника у осталим телима
Школе. Своја права и обавезе у обезбеђењу квалитета ови субјекти остварују кроз
учешће у раду органа Школе (Савет Школе, Наставно-стручно веће, Комисија за
самовредновање и оцену квалитета студијских програма, наставе и услова рада, Комисија
за издавачку делатност, Студентски парламент и његове комисије итд.), и кроз
свакодневну примену и унапређење процеса управљања квалитетом. Права и обавезе
свих субјеката обезбеђења квалитета су регулисана статутом Школе и одговарајућим
правилницима (Правилник за издавачку делатност, Правилник за самовредновање и
оцену квалитета и др.). Сви субјекти имају право и обавезу да учествују у обезбеђењу
квалитета на свом радном месту и кроз учешће у раду тела која обезбеђују квалитет.
Поред кадровских значајни субјекти обезбеђења квалитета су и простор, лабораторије, IT
опрема, библиотечки фонд као и информатичка подршка свим процесима рада.
За спровођење мера унапређења квалитета одговорна је Комисија за самовредновање и
оцену квалитета студијских програма, наставе и услова рада у Школи.
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