принципа болоњског процеса, наставног предмета, студијског програма, уметничког/
научног/ рада наставника, педагошког и наставног рада са студентима, просторно
техничких услова, руковођење Школом и административно техничке подршке;
6. Анкета А6 (анкета ненаставног особља запослених радника Високе школе
ликовних и примењених уметности струковних студија) која подразумева вредновање
средстава за рад, услова рада, руковођења и административно техничких услова за рад.
Извештаји којима се спроводи прикупљање података су:
1. Извештај којим се утврђује број уписаних студената;
2. Извештај којим се утврђује број дипломираних студената и просек трајања
студија;
3. Извештај о проценту одустајања студената;
4. Извештај о ефикасности студирања који подразумева дeскриптивнo стaтистичку (
анализу пролазности студената на испитима;
5. Извештај о самовредновању и оцени квалитета Високе школе;
6. Извештај наставника по предметима;
7. Евалуациони лист наставника;
8. Евалуацију корективних мера.
Члан 3.
У члану 4. Правилника иза тачке 8. додаје се тачка 9. која гласи: „Руководилац катедре
друштвено‐хуманистичких наставних предмета;
Члан 4.
У члану 6. тачки 1. иза речи мера уписује се „за обезбеђење и унапређење квалитета“.
Иза тачке 4. додаје се тачка 5. која гласи: „ Спровођење корективних мера на предлог
Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета“.
Члан 5.
У члану 7. иза тачке 4. додаје се тачка 5. и гласи: „Усваја предлоге корективних мера за
обезбеђење и унапређење квалитета Школе.“
Тачка 5. постаје тачка 6, тачка 6. постаје тачка 7., тачка 7. постаје тачка 8., тачка 8. постаје
тачка 9., тачка 9. постаје тачка 10., тачка 10. постаје тачка 11.
Члан 6.
У члану 8. у ставу 1. иза речи Већа студијских програма додаје се „и катедре друштвено
хуманистичких наставних предмета.“
Члан 7.
У члану 14. ставу два, уместо речи једанаест уписује се „седам.“

Члан 8.
У члану 15. ставу 1. након речи "утврђен" додаје се "Акциони план за спровођење
Стратегије обезбеђивања квалитета Школе.“

После тачке 8. додају се тачка 8 а и 8 б које гласе:
Тачка 8 а гласи:“ Предлаже Наставном већу субјекте који одређују и примењују
корективне мере, дефинисане Процедуром о примени корективних мера.“
Тачка 8 б гласи: „ Контролише, евидентира и евалуира резултате спроведених мера.“
Наставно веће усвајањем извешта о самовредновању усваја и мере и активности за
побољшавања рада ШКОЛЕ по свим стандардима.
Члан 9.
У члану 18. брише се став 3.
Члан 10.
Члан 23. се брише и гласи:
„Систематско праћење и оцењивање квалитета наставе на појединачним предметима
обавља се на основу:
‐ анкете студената која се спроводи једном годишње, и то на крају школске године, из
које Комисија утврђује оцену квалитета наставе по свим елементима (организованост и
услове наставе, припремљеност наставника, прилагођеност обима и темпа извођења
наставе);
‐ извештаја наставника;
‐ извештаја руководиоца студијских програма;
‐ извештаја студентске службе о анлизи пролазности на испитима.
Члан 11.
У члану 30. у ставу 2. после речи настави уписује се „ у складу са Правилником о
правилима студија.“
Члан 12.
У члану 32. ставу 1. бришу се речи Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета.
У свему осталом остаје садржина члана 32.
Члан 13.
Брише се члан 35. и гласи:
„Висока школа обезбеђује студентима доступност уџбеника, литературе, као и слободан
приступ информатичким ресурсима.
Квалитет библотечких ресурса огледа се у обезбеђењу примарне и секундарне
литературе, као и основне опреме за рад библиотеке (полице, столови, столице,
каталошки ормани и др.) и технолошке опреме за рад библиотеке (компјутери, копир и
скенер машине, штампачи и др.)
Библиотека поседује најмање 1000 библиотечких јединица из релевантних области, а
најмање 100 библиотечких јединица директно везаних за извођење студијског програма.
Бибалиотека има приступ КОБСОНУ – Конзорцијуму библиотека Србије за обједињену
набавку. Квалитет информатичких ресурса огледа се кроз оптималан броја рачунара
одговарајућег квалитета, пратеће информатичке опреме и приступ интернету.

