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и поступци за обезбеђивање активне улоге студената у самовредновању и 
провери квалитета.  

 
Препорука за унапређење: Стандарди и поступци за обезбеђивање 

квалитета садрже све елементе који су предвиђени стандардом 2. Стандарди и 
поступци за обезбеђивање квалитета су јавно доступни. Након трогодишњег 
циклуса, потребно је накнадно проверавати примену стандрада у пракси, те 
имплементирати потребне корекције.Истовремено, наставити континуирани рад на 
ближем дефинисању и доследном придржавању процедура  којима се постиже 
квалитет.наставити праћење Стандарда и поступака за обезбеђење квалитета.  

  
Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета 

 
У погледу стандарда 3. (Систем обезбеђења квалитета), Комисија је према 

поделама дужности, иницирала разматрање иницијатива за побољшање система 
контроле квалитета наглашавајући да су субјекти квалитета, како је дефинисано 
Болоњским категоријама и одговарајућим актима, сви запослени у Школи 

Препорука за унапређење: У наредном периоду посебну пажњу посветити 
ширењу културе квалитета међу запосленима и студентима путем сталних 
разговора о квалитету, расправама о начинима побољшања квалитета, анкетама и 
слично. Одговарајућим мерама унапредити институционалну подршка наставном 
и ненаставном особљу ради повећања њихових стручних компетенција, 
укључујући и одговарајућу едукацију у циљу унапређења знања, способности и 
вештина за разумевање идеје квалитета, начина функционисања система 
обезбеђења квалитета.Актима Школе дефинисати већа овлашћења за директора у 
смислу спровођења санкција и имплементирања свих  превентивних и 
корективних мера.Инсистирати на интензивнијој улози и иницијативи студената  
у процесима и поступцима интерне контроле квалитета. 

 

Све активности Комисије, како у овој, тако и у следећој години, имају исход 
у финалној евалуацији образовног циклуса, и припреми исцрпна анализе. Такође, 
Комисија је подржала сваку иницијативу од шефова студијских програма, 
представника студента из домена Студентског парламента, директно или преко 
представника у Комисији, која се односи на предлоге побољшања квалитета 
студијских програма. У конкретном смислу, проблем квалификација свршених 
студената на студијском програму ЛК и неусклађеност са номенклатуром занимања 
које је на снази, подвучени су као приоритетни проблем, те је Комисија иницирала 
радну групу која је у вези овог проблема контактирала представнике Министарства 

Стандард 4: Квалитет студијског програма 
 
У погледу стандарда 4. (Квалитет студијског програма), Комисија је 

анализирала претходне резултате добијене студентском евалуацијом, анализама 
које су достављали представници студијских програма у Комисији, те наставила 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.  
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просвете у вези овог проблема, који потенцијално може негативно утицати на 
студијски програм ЛК по свим параметрима квалитета. 

Препорука за унапређење:  проблем студијског програма Ликовна култура  
представња озбињну претњу квалитету, обзиром да  у скорој будућности моће 
узроковати, у суштини неаргументоване, али потенцијално штетне, недоумице 
будућих, али и садашњих студената,   у вези правног статуса овог студијског 
програма;стање треба хитно решавати, уз помоћ надлежних Министарстава.  

Потребно је ревидирати процедуре анкетирања послодаваца, дипломираних 
студената и лица задужених за праксу, како би се стекли услови за  обејктивнију 
процену стања , те на основу ових, предузети конкретне мера унапређења од стране 
Комисије. 

Преиспитати и прилагодити садржај анкетних упитника  критеријумима  
вредновања  квалитета  студијских  програма  ради њиховог 
осавремењивања.Студијски програми садрже све елементе који су прописани 
Законом о високом образовању и Стандардима за акредитацију које је прописао 
Национални савет за високо образовање. Препоручује се континуирано даље 
праћење реализације студијских програма у свим њиховим аспектима како би се 
уочили евентуални пропусти и извршила побољшања . 
Унапредити сарадњу Школе са привредним субјектима и образовним 
институцијама из окружења, интензивати активности на прикупљању 
информација о квалитету студијских програма од стране послодаваца и 
Националне службе за запошљавање.Истражити могућности побољшања 
квалитета наставе кроз комуникацију и сарадњу са сличним школама у 
иностранству. Израдити нове краткорочне и дугорочне стратегије развоја 
студијског програма која би омогућила квалитетније обликовање наставе кроз 
изборне предмете 
   Предлаже се такође континуирано праћење активности на редовном 
прикупљању информација о квалитету студијских програма од стране послодаваца 
и Националне службе за запошљавање; континурано обезбеђивати квалитет опреме 
и средстава за рад, опрему рачунарског кабинета и повећање броја радних станица, 
као и проширење радног простора; израда стратегије за обезбеђивање активнијег 
учешћа студената у наставном процесу и ваннаставним активностима; укључивање 
већег броја студената у ваннаставне активности (радионице) и квалитетније 
интегрисање таквих активности са наставом; преиспитивати могућности за 
квалитетније и функционалније извођење праксе и бољу интеграцију са наставним 
процесом. 

 

У активностима које се односе на стандард 5. (Квалитет наставног 
процеса), Комисија је током године наставила праћење свих релевантних 
компоненти квалитета наставног процеса, а преко представника студијских 
програма и студената, односно Студентског парламента у Комисији бележила 
одступања од предвиђених и по потреби на ванредним седницама Комисији 
реаговати ради уклањања било каквог ометања квалитета наставног процеса. 

Стандард 5: Квалитет наставног процеса 
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Подаци са студентских евалуација, и високих просечних оцена,  говоре у прилог 
испуњености овог стандарда. 
Препоруке за унапређење:  У наредном периоду потребно је преиспитати и 
прилагодити садржај анкетних упитника критеријумима вредновања квалитета 
наставног процеса у Школи; израдити плана краткорочног и дугорочног 
усавршавања наставничког кадра; обезбедити виши квалитета ваннаставне 
подршке - активирање информационог система ,обезбедити већу јавну видљивост 
Школе. Истовремено, перманентно и активно пратити и осавремењивати наставне 
садрже, те унапређивати методе извођења наставе у сарадњи са сродним 
акредитованим студијским програмима на другим високошколским установама у 
земљи и Европи. Потребно је интензивирти активности на прикупљању 
информација о квалитету студијских програма, квалитету процеса достизања 
потребних компетенција од стране дипломираних студената, послодаваца и 
Националне службе за запошљавање; инсистирати на активнијем учешћу студената 
у евалуацији наставног процеса (осигурање повратних информација од студената, 
критике, сугестије и предлози које могу допринети повећању квалитета наставе); 
предузети активности за веће учешће студената у ваннаставним пројектима 
националног и међународног карактера; унапређивати критеријума за избор 
наставника. 
 

 

Школа је у протеклом периоду организовала низ школских изложби 
како у просторијама школе тако и у Музеју примењених уметности, 
Салону Србијатекс, на Сајму намештаја и слично. Успоставила је сарадњу 
са Спортским савезом Београда,  фестивалом Миксер, галеријом  Ремонт, 

Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада 
 

Школа је у својој стратегији поставила је за своје основне дугорочне 
циљеве: обезбеђења квалитета унапређење високог образовања у области 
ликовних уметности и примењених уметности и дизајна, побољшање 
уметничког, стручног и научно-истраживачког рада студената и 
наставника, као и развијање сарадње са сродним домаћим и страним 
високошколским установама, привредним субјектима и јавним 
иституцијама.   Школа је водећи се тиме имала низ активности у 
протеклом периоду кроз учешће  наставника у пројектима USAID  i 
SEDEP Дизајн Србија, Развој предузетништва, Пројекат за развој 
курикулума, затим наставника и студента SEDEP Привреда и школе 
заједно ка иновацији и производњи, кроз учешће на јавним конкурсима и 
конкурсима које је школа организовала за студенте. Наставници су били 
веома активни на уметничком и стручном плану што се види кроз велики 
број самосталних и групних изложби, комерцијалних реализацијa 
уметничких дела, учествовање и вођење посебних уметничких пројеката, 
колонија и радионица, уметничко истраживачке радове, награде и 
признања за уметнички рад. Наставници из друштвено хуманистичких и 
теоријско уметничких предмета имају наведене у табели  SCI-
индексиране радове. 
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и слично. Школа сарађује са Државним Агенцијама и Министарствима, 
али и са невладиним организацијама. Школа прати и вреднује резултате 
уметничког стручног и научно-истраживачког рада наставника, кроз 
разматрање извештаја наставника о раду. 
 

Препорука за унапређење: Све уметничке, стручне и научне активности 
наставника,  чвршће везати са Школу, те их јавни публиковати, као би се повећала 
њена атрактивност  за потенцијалне, ако и садашње студенте. 
 
 

Путем анкета, извештаја студентског парламена, извештаја наставника о 
научном и уметничком раду школа прати рад наставника  и излази у сусрет 
приликом њихових уметничких активности. Приликом избора наставника 
спроводи се дугорочна политика ангажовања младих кадрова при томе водећи 
превасходно  рачуна о квалитету кандидат. Посебно се вреднују  педагошке  
способности наставника приликом њиховог избора односно реизбора. У 
домену стандарда 7. односно квалитета наставника, Комисија је следећи план 

Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника 
 
 

Квалитет наставника обезбеђен је избором на основу јавног поступка, 
стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника као и 
провером квалитета њиховог рада у настави. Поступак и услови за избор 
наставника и сарадника утврђују се Правилником о избору наставника , 
доступни су јавности и оцени стручне и шире јавности. Приликом избора 
наставника у звања Школа се  придржава прописаних поступака и услова и тим 
путем оцењује научну, уметничку, истраживачку и педагошку активност 
наставника. Школа расписује  конкурс  за  избор  у  звање  наставника 
полазећи од потреба да се наставни процес организује на квалитетан, 
рационалан и ефикасан начин.  

Испуњеност услова за избор у наставно звање струковних студија оцењује 
се на основу резултата: научноистраживачког, односно уметничког, стручног и 
професионалног доприноса,педагошког рада, постигнутих у обезбеђивању 
научно-наставног, односно уметничко-наставног подмлатка, те оцене о 
ангажовању у развоју наставе и развоју других делатности високошколске 
установе. 
 Извештај о кандидатима за избор у наставна звања струковних студија 
заснива се на мерљивим резултатима целокупног рада кандидата.  

 Извештај о кандидатима за избор у наставно звање садржи наводе за оцену свих 
резултата рада и приказана је у форми обрасца који је саставни део овог 
Правилника. 

  Приликом оцене способности за наставни рад и оцене резултата рада 
кандидата у настави узима се у обзир и мишљење студената формирано на 
основу студентске анкете, у складу са Правилником о самовредновању и 
оцењивању квалитета Високе школе ликовних и примењених уметности 
струковних студија. 
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рада, поред анализе већ обављених самоевалуација, континуирано 
организовала студентску евалуацију путем анкете. Резлутати студентских 
анкета показују, како претходних, тако и ове године, константну и стабилно  
високу оцену 

Препорука за унапређење: 
Пратити примену у пракси Правилника о избору наставника ВШЛПУСС; додатно 
упућивати чланове комисије за избор у звање наставника да се доследно држе 
правилника о стицању звања са посебним освртом на педагошки рад; даље 
усавршавање упитника о вредновању педагошког рада наставника; перманентно 
подстицати стручно усавршавање запослених кроз учешће на изложбама, 
колонијама, конкурсима, пројектима; кроз рад у КАССУ утицати на 
изједначавању нивоа студија на струковним и академским студијама 

 
 

Стандард 8: Квалитет студената 
 

При селекцији студената за упис, Школа вреднује резултате постигнуте  у  
претходном  школовању  и  резултате  постигнуте  на  испиту  за  проверу  
склоности  и  способности,  у  складу  са законом и општим актом. Избор 
кандидата за упис у прву годину студија првог степена обавља се према 
резултату постигнутом на испиту  

Школа на састанцима већа студијских програма  анализира, оцењује и 
унапређује методе и критеријуме оцењивања студената по предметима, а 
посебно: да ли је метод оцењивања  студената  прилагођен  предмету,  да  ли  
се  прати  и  оцењује  рад студента током наставе (у испуњавању 
предиспитних обавеза), какав је однос оцена рада студента током наставе и 
на завршном испиту у укупној оцени и да ли се оцењује способност студената 
да примене знање. Прати се да ли су методе оцењивања студената и знања које 
су студенти усвојили у току наставно-научног и уметничког процеса   усклађене  
су  са   циљевима,   садржајима   и   обимом   акредитованих студијских 
програма. Школа прати се и проверава пролазност студената по предметима, 
студијским програмима, годинама и предузимају се корективне мере у 
случају да долази до  неправилности у оцењивању. Методе оцењивања 
наставник прилагођава предмету поштујући при том Правилник о правилима 
студија и оцењивању. 
 
Препорука за унапређење: Интензивирати активности Школе на промоцији 

студијских програма због све мањег броја кандидата; подстицати и мотивисати  
студенте  за  учешће у Студентском  парламенту и активно учешће у 
одлучивању; стимулисати додатни  рад и рад у локалној заједници;  
упознатватии  наставнике  о  неопходности  што детаљнијег упознавања  
студената  о процедури и критеријумима оцењивања и ако је потребно то чинити 
више пута у току семестра.Активирати Пројект центар где ће се студентима 
презентовати све информације везане за пројекте у којима Школа учествује и 
институције са којима Школа сарађује и пружити им помоћ око праксе по 
завршетку студија и налажења запослења. 
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Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких 
ресурса 

 
Школа је установила  Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности. 

Литература за предмете из поља уметност односно уметничке и стручно 
апликативне предмете има своје  специфичности и за њих не постоје адекватни 
уџбеници.. Библиотека поседује 1574 библиотечке јединице и обавља редовну 
периодичну евалуацију квалитета библиотечких и информатичких ресурса. При 
томе, Школа нема сталног библиотекара и информатичара и у више наврата се 
обраћала Министарству просвете поводом решавања тог проблема али није 
добила позитиван одговор. Школа је успоставила сарадњу са библиотекама 
Универзитетском библиотеком Светозар Марковић, библиотеком 
Универзитета уметности, Библиотеком галерије Озон. У непосредној близини 
школе постоји јавна библиотека са којом школа може да успостави сарадњу у 
циљу побољшања рада библиотеке.  Школска  библиотека је доступна 
студентима сваког радног дана у недељи, а у недостатку библиотекара 
ангажовани су  технички сарадници на издавању књига студентима. Школа је 
успоставила интернет мрежу са wireless приступом и на пословима одржавања 
мреже ангажовала радника по уговору, који ажурира сајт и учествује у 
техничкој технолошкој припреми наставе. У библиотеци са читаоницом има 
један рачунар са приступом интернету и 4 места. Из студентске анкете 
видљиво је  да је библиотека управо због наведених разлога оцењена ниском 
просечном оценом. 

Препорука за унапређење: 
Унапређивати овај стандард  даљим ангажовањем на унапређењу 

информатичких технологија које доприносе квалитету наставе. Повезати се  на 
управо појачану ПТТ мрежу и још повећа брзину приступа интернету, тражити 
могућности за ангажовање библиотекара а са јавном библиотеком која је у 
непосредној близини школе остварити сарадњу. Успоставити јединствен 
информациони систем. Унапредити простор за читаоницу који би задовољио 
потребе студената. Ради побољшања рада библиотеке потребно је обогатити 
број наслова стручне литературе. Интензивирати са  библиотекама   других   
високошколских   установа. 

 
Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет 
ненаставне 

У погледу квалитета управљања, односно стандарда 10. Школа је  
Статутом, у складу са законом, установила ј органе Школе Орган управљања 
школе, стручне органе (Наставно веће, Комисије већа, Колегијум, Већа студијских 
програма, Катедра  за  друштвено хуманистичке предмете).Органи управљања, 
орган пословођења и стручни органи, њихове надлежности и одговорности у 
организацији управљања Високом школом утврђени су  нормативним актима у 

подршке 
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складу са Законом. Послови пословођења обављају се у границама овлашћења, 
законито и благовремено и у функцији остваривања Мисије и Визије, Циљева и 
задатака Високе школе и Стратегије обезбеђења квалитета. Квалитет управљања 
Високом школом обезбеђује се систематским праћењем и анкетирањем наставног, 
ненаставног особља и студената и оцењивањем организације управљања Школом, 
њиховог односа према студентима што све сачињава извештај о раду који је 
доступан јавности.Услови и поступак заснивања радног односа и напредовање 
ненаставног особља утврђени су Правилником о избору наставника и Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Високој школи. Обезбеђен је  квалитет 
ненаставног особља у складу са стандардима за акредитацију и кроз различите 
обуке обезбеђује перманентно унапређење знања и радних способности на 
професионалном плану. 

 
 
Препорука за унапређење: 
 

 Од органи Школе  захтевати усклађивање свих организационих структура са 
захтевима утврђеним стандардима за самовредновање, Правилником о 
организацији и систематизацији послова, у предстојећем периоду, како би се  
иновирала упутства о раду, те рад служби био ефикаснији. 

У предстојећем  периоду перманентно пратити и евалуирати примену 
поступака за обезбеђење  квалитета  управљања  и  ненаставне  подршке,  
предвиђених општим актима Високе школе и усавршавати их и даље 
развијати; наставити побољшавање условарада ненаставних радника  
обезбеђивањем  адекватног  простора,  увођењем информационог система, 
набавком  савремених  средстава  за рад и генерално побољшањем техничких 
услова рада у складу са финансијским могућностима;наставити са 
подстицањем и унапређивањем професионалне компетенције ненаставних 
радника, инсистирањем на професионалном понашању и мирном решавању 
несугластица и отварањем већег простора за иницијативе и идеје запослених 
и изражавање и уважавање мишљења ненаставних радника. 

Постоје све релевантне информације о раду стручних служби које се 
редовно ажурирају на сајту Школе. 
 

Акредитовани студијски програми остварују наставни процес по утврђеном 
распореду наставе у салама, учионицама и атељеима,  уз коришћење  савремене  
техничке  опреме.  Просторни  капацитети  и опрема  обезбеђују  квалитетно  
извођење  наставе  на  свим  годинама  студија  и на свим акредитованим 
студијским програмима, а просторни капацитети усклађени су са укупним бројем 
студената. Учионице су климатизоване, сала, атеље ДЕ и рачунарски кабинети  
опремљени  су са видеопројекторима, бежичним приступом интернету, а 
техничка опрема се усклађује са укупним бројем студената на студијском 
програму.У  потпуности  је обезбеђен простор за извођење наставе 
реорганизацијом расположивог простора, тако да је од иницијалних 648,20м2  

Стандард 11: Квалитет простора и опреме 
 



 9 

добила 683,60м2 што у потпуности одговара стандарду за акредитацију у погледу 
обима и структуре просторних капацитета за поље уметност од 5 м2 нето 
простора по студенту. Адаптиран је  рачунарски кабинет, уређена је сала и 
холови школе. Потписан је уговор о уступању на коришћење просторија Основнe 
школe "Влада Аксентијевић" Београд, ликовног кабинета (57 м2), 
мултимедијалне учионице (60 м2), библиотеке (50 м2), изложбеног простора 
(галерије од 24 м2 и главног хола од (80 м2) Високој школи, а ради одржавања 
часова практичне наставе- хоспитовања студената, (опсервација наставе и 
држање испитних часова) у оквиру наставног предмета Методика наставе 
ликовне културе са школским часом.Омогућен је приступ интернету свим 
студентима и запосленим у школи преко LAN i Wireless мреже. Тренутно   Школа 
располаже са 29 рачунара у настави и уметничком раду, 15 у рачунарском 
кабинету Дизајна ентеријера, 8 у рачунарском кабинету Графичког дизајна , 2 у 
атељеу Дизајна ентеријера, по 1 у сали и графичком атељеу, библиотеци, 
зборници и канцеларији директора. 

 
Препорука за унапређење: 

 
Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија 

испуњава стандард 11. али мора наставити са побољшавањем квалитета 
простора и опреме и изналазити начине   за обезбеђење  финансијских   средстава  
у циљу осавремењивања постојеће опреме. Праћење  и  усклађивање  капацитета  
простора  и опреме  у складу  са потребама наставног  процеса и са бројем 
студената. Наставити са  интерном контролом  простора  и  опреме  
анкетирањем  студената  и запослених у Школи. Савремену  техничку  опрему 
учинити  доступном свим студентима без обзира ком студијском програму 
припадају. Наставити  са  започетим  опремањем. Обезбедити средства за 
лиценцирање софтвера. 

 

Школа све своје активности финансира из два извора финансирања: 
буџетских средстава и сопствених средстава у које спадају средства  добијена  
плаћањем  школарина  студената и других прихода по основу студирања 
(административни  трошкови студирања).   Средства из буџета републике Србије 
Министарства просвете наменски уплаћује и њихова расподела подразумева 
исплату зарада свих запослених и измирење трошкова: ПТТ услуга, комуналних 
услуга, топлотне енергије, електричне енергије и других намена у складу са 
законом.Школа финансира активности развоја и усавршавања који доприносе  
побољшању    квалитета  наставе  и набавку савремене информатичке и друге 
опреме у складу са својим могућностима, и  од  оснивања  позитивно послује 
упркос бројним трансформацијама што говори у прилог томе да су сва наведена 
укупно издвојена средства реална. Школа планира своје активности у 
трогодишњем периоду на основу: остварених прихода, остварених расхода, 

Стандард 12: Финансирање 
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планираног броја уписаних студената и броја дипломираних студената. 
Планирање финансијских активности Школа доставља Министарству просвете у 
трогодишњем периоду. Планиране активности су усмерене на зараде запослених, 
материјалне трошкове и на унапређење  наставног  процеса  на основу  набавке  
рачунарске  опреме, побољшање квалитета просторија и наставног процеса. 
Финансијско пословање Школе доступно је органу управљања, финансијски  
извештај  се  усваја  на  Савету  и доставља директном кориснику средстава 
Републике Србије. Служба рачуноводства саставља и тромесечни периодични 
извештај о извршењубуџета, односно финансијских планова. 

 
Препорука за унапређење: 

 
Увођењем нових студијских програма пре свега другог нивоа, привући што 

већи број самофинансирајућих студената, проширењем просторних капацитета. 
Приступањем Европској унији и побољшањем  економске  ситуације  у  земљи  
створиће се сви неопходни услови за повећањем средстава која се 
обезбеђују из буџета Републике Србије и самим  тим  и за  остваривање  свих  
планираних активности Школе. 

 
 
 

Школа уважава студенте као кључне субјекте у процесу самовредновања и 
провери квалитета, обзиром да су они крајњи корисници већине активности 
школе.Значајна улога студената обезбеђена је Актима Школе  дефинисањем 
њихове улоге у процесу обезбеђења квалитета, у оквиру рада Студентског 
парламента и студентских представника у Савету школе, те учешћем у раду 
Наставног већа као и у комисији за контролу и праћење квалитета. 
Апострофирана је важност  континуиране анализе оцена студената, путем 
анкетирања њихових процена квалитета установе, студијских програма, наставе, 
и услова рада.У погледу учествовања у Комисији за контролу квалитета,  
представници студената  су заступљени са по једним чланом, који је представник 
његовог студијског програма. Од укупно 11  чланова Комисије, 3 члана су 
студенти, односно процентуално  више од 25 %. Мандат студената у Комисији за 
обезбеђење квалитета траје годину дана, а њихово учешће  је одређено Статутом 
школе. Ставови и процене квалитета од стране студената је континуирано се 
прате путем анкете и рутински су део активости Школе, а студенти су 
охрабривани да отворено и критички сагледавају све аспекте квалитета рада 
Школе за које су компетентни. Анкетирање се обавља у складу са Правилником 
обезбеђењу и унапређењу квалитета, а резултати се  јавно публикују. 
Анонимност оцењивања је обезбеђена процедуром дефинисаном Правилником. 
Оцена   квалитета наставе, услова рада, те педагошког  рада  наставника  
формира се првенствено на  проценама које су дали студенти. Такође, уколико 
анализе укажу на ниску оцену појединих аспекaта квалитета рада настaвника,   
низак проценат пролазности дефинисане су и предузимају се корективне мере у 

Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета 
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складу са одредбама Правилником обезбеђењу и унапређењу квалитета. Такође, 
одговарајућим одредбама општег аката у складу са законом, које се односе на 
избор наставника, значајан показатељ је  оцена педагошког рада наставника. 
Представници студената учествују у раду савета са 3 члана које бира Студентски 
парламент Школе, у раду Наставног већа учествују са по једним представником 
сваког од три студијска програма, те им је омогућено да изразе своје ставове, 
позитивне и негативне оцене. Такође, у складу Законом и Статутом школе, 
студенти учествују у расправи и доношењу одлука о питањима која се односе на 
осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу 
ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова.  

 
Препорука за унапређење: 
 

Наставити подстицање студената да активно учествују у процесу анкетирања, 
те да  своје оцене  формирају објективно и непристрасно; објаснити слободе, али 
и одговорности као и могућност  да студент оцењује суштинске аспекте 
квалитета; директно у контакту са студентима и њиховим представницима,  
указати на корективне мере које су предузете, како би се подвукао доживљај 
значаја коју има њихова процена у функцијама контроле квалитета. 

 
 

Формиран је скуп мерних инструмената, упитника за процену, укључујући и 
анкетни упитник којим су процењивани ставови дипломираних студената, који су 
управо завршили први образовни циклус у Школи. Овде спада формирани и 

Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета 
 
 
У погледу стандарда 14. Комисија ће наставити за континуирани рад, који, 

како је истакнуто и претходним годишњим планом, обзиром на релативно мали 
број студената и наставног и ненаставног особља, даје предност брзом и 
адекватном реаговања у погледу сваког насталог одступања од стандарда 
квалитета по било којој ставки, те ће се и даље сви поменути задаци сматрати 
трајним, осим када се рок чврсто и јасно фиксира. Висока школа ликовних и 
примењених уметности струковних студија је усвајањем Стратегије обезбеђења 
квалитета, Статутом и правилницима, установљавањем органа обезбеђења 
квалитета, уоквирила институционалну основу за систематско праћење, 
контролу, обезбеђење и унапређивање квалитета у свим областима 
функционисања и рада. На седницама Комисије за контролу квалитета, која се у 
трогодишњем образовном циклусу састајала  у просеку на месечном нивоу, 
перманетно и систематски  пратила показатеље квалитета, а представници 
студијских програма, наставници као чланови Комисије, те студенти као 
представници својих колега са сваког од три  студијска програма, систематски су 
процењивали индикаторе квалитета, односно његове флуктуације. Школа је  
такође  обезбедила услове којима је омогућено да се перманентно и систематски 
прикупљају и обрађују подаци потребни за оцену квалитета у свим областима 
које су предмет самовредновања, односно индикатори квалитета.  
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