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Стандард 4: Квалитет студијског програма
Комисија има за задатак да анализирала резултате добијене студентском
евалуацијом, анализама које су достављали представници студијских програма у
Комисији, те наставити са припремама и спровођењем анкета о следећој
студентској евалуацији, припремајући се за финалну анализу свих параметара, која
ће уследити у првој половини 2012. године по завршетку једног комплетног
образовног циклуса. Наставити припрему извештаја о самовредновању , која је
започета у првој половни септембра 2011. године
Стандард 5: Квалитет наставног процеса
Комисија има за задатак да настави праћење свих релевантних компоненти
квалитета наставног процеса, а преко представника студијских програма и
студената, односно Студентског парламента у Комисији прати одступања од
предвиђених и по потреби на ванредним седницама Комисији реагује ради
уклањања било каквог ометања квалитета наставног процеса. Подаци трогодишњег
образовног циклуса ће се објединити у извештају о самопроцени. Натавити
припрему извештаја о самовредновању, која је започета у првој половни септембра
2011. који треба да буде финализиран докраја маја 2012. године
Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада
У текућој години је потребно је анализирати структуру и ресурсе који чувају и
одржавају квалитет уметничког, научноистраживачког и стручног рада. Ради
праћења овог стандарда потребна је база података, које треба формирати у
табелама, и то Број и списак SCI-индексираних радова по годинама за претходни
петогодишњи период; Број и списак радова из области примењених уметности и
дизајна; списак радова из области примењених уметности и дизајна изведених у
оквиру тима; број и списак самосталних изложби у земљи и иностранству;списак
групних изложби и ауторских кустоских пројеката; учешће у раду ликовних
колонија у земљи и иностранству; учешће у пројектима које финансира
Министарство науке, културе или просвете. Такође формирати базу података у вези
међународних и домаћих конференција и стручних семинара по годинама којима су
руководили и на којима су учествовали наставници Школе ,списак едукативних
ликовних радионица које воде наставници школе, списак објављених уметничкоистраживачких радова, списак
објављених
докторских
дисертација
и
одговарајуће публикације у часописима са рецензијом који приказују резултате
докторске дисертације за све кандидате који су докторирали на високошколској
установи у периоду 2006-2011. Потребно је сакупити податке у вези уметничких
пројеката којима руководе и у којима учествују наставници Школе., те пројекте у
које су укључени студенти, потом списак пројеката којим руководе наставници
школе а финансира их Министарство науке, просвете или културе. Потребно је
ажурирати податке о
наградама и признањима наставника, сарадника и
студената за остварене резултате у уметничком раду. Коначно, потребно је
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формирати списак ментора према тренутно важећим стандардима који се односи
на испуњеност услова за менторе у оквиру образовно-научног, односно образовноуметничког поља, као и однос броја ментора у односу на укупан број наставника
на високошколској установи, као и ажурирати листу опреме у власништву установе
која се користи за научноистраживачки, уметнички и стручни рад. Обзиром на
обимност документације потребне за овај стандард, са гор поменутим задацима
треба почети одмах.
Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника
Комисија ће пратити поступке избора наставника, ревидирати правилник о
избору наставника, ревидирати испуњеност услова за избор наставника, те
критички размотрити мерљивост резултата рада кандидата. Посебно проверавати
да ли се узима у обзир и мишљење студената. Посебно инсистирати на дугорочној
политици ангажовања младих кадрова, при томе водећи превасходно рачуна о
квалитету кандидат. Ово је континуирани задатак.
Стандард 8: Квалитет студената
У погледу овог стандарда, Комисија ће пратити вредновање резултате
постигнуте у претходном школовању и резултате постигнуте на испиту за
проверу склоности и способности, у складу са законом и општим актом, при
селекцији студената за упис. Комисија ће, помоћу представника већа студијских
програма анализирати, оцењивати
и унапређивати методе и критеријуме
оцењивања студената по предметима. Комисија ће пратити и прове ра ва ти
пролазност студената по предметима, студијским програмима, годинама и
предузимати корективне мере у случају да долази до
неправилности у
оцењивању. Такође, обраћа ће се посебна пажња на поштовање Правилника о
правилима студија и оцењивању.
Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких
ресурса
Комисија ће критички размотрити, и по потреби предложити нови правилник о
уџбеницима и издавачкој делатности. Посебну пажњу треба посветити добро
познатом проблему библиотеке, која у студентским анкетама добија најнижу
оцену. Обзиром на значај овог проблема, са активностима у вези овог стандарда
треба започети одмах, и радити континуирано.
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Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет
ненаставне подршке
Комисија ће анализирати рад орган управљања, као и стручне органе
(Наставно веће, Комисије већа, Колегијум, Већа студијских програма, Катедра за
друштвено хуманистичке предмете). Размотриће се њихове надлежности и
одговорности у организацији управљања Школом, онако како су утврђени
нормативним актима, и у складу са Законом. Особито посветити пажњу да ли се
послови пословођења обављају се у границама овлашћења, законито и
благовремено и у функцији остваривања Мисије и Визије, Циљева и задатака
Школе и Стратегије обезбеђења квалитета. Систематски пратити, анкетирањем
наставног, ненаставног особља и студената, оцењивања организације управљања
Школом, њиховог односа према студентима те извештај учинити доступним
јавности. Ово је такође трајни задатак, са којим треба започети одмах.
Стандард 11: Квалитет простора и опреме
У складу са резултатима претходних евалуација, посебну пажњу посветити
анализи и унапређењу квалитета простора и опреме, те посматрати да ли ће се
конкретна побољшања показати у студентским проценама, као и искуствима
наставника. Све припреме и анализе треба обавити пре краја трогодишњег
образовног циклуса.
Стандард 12: Финансирање
Комсија ће као и ранијих година, указивати на значај средстава за потребе
очувања квалитета, Како Школа планира своје активности у трогодишњем
периоду на основу остварених прихода, остварених расхода, планираног броја
уписаних студената и броја дипломираних студената, у финансијском пословању
трошковима за обезбеђење квалитета треба дати приоритет. Ово је трајни задатак,
који треба да укључи и разматрање увођења нових студијских програма другог
нивоа, како би се привукао већи број самофинансирајућих студената, проширењем
просторних капацитета.

Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета
Комисија ће посебну пажњу посветити улози студената у самовредновању и
провери квалитета, као кључних субјеката у процесу самовредновања Обављаће се
континуирана анализа оцена студената, путем анкетирања њихових процена
квалитета установе, студијских програма, наставе, и услова рада. Комисија ће
подстицати студенте да активно учествују у процесу оцењивања, указујући на
позитивне промене које су поседица њихове иницијативе и ставова који у

