


Стандард 1. Стратегија обезбеђења квалитета 

 

Школа  је    дефинисала  Стратегију  обезбеђења  квалитета  Бр.  1/3  коју  је  Савет  Школе 

усвојио  на  својој  седници  дана  29.03.2012.г.  Усвајањем  Стратегије  Школа  је  утврдила  

своја  стратешка  опредељења  у  циљу  обезбеђења  и  унапређења  квалитета  у  високом 

образовању  на  основним  струковним  студијама  у  оквиру  уметничког  поља  у  области 

примењених    уметности  и  дизајна  и  у    области  ликовних  уметности.  Овим  основним 

документом  у  области  обезбеђења  и  унапређења    квалитета  дефинисани  су  мисија, 

визија,  циљеви  и  принципи  система  обезбеђења  и  унапређења  квалитета,  утврђене  су 

области  обезбеђења  квалитета,  субјекти  као  и  мере  за  обезбеђење  квалитета  и  начин 

операционализације система обезбеђења квалитетом. 

Акционим планом  бр. 1/4 који је усвојен на седници Савета дана  29.03.2012. г. утврђени 

су циљеви, активности/мере, одговорности и рокови у којима се оне морају спроводити. 

Имплементација  и  развој  система  управљања  квалитетом  засновани  су  на  проактивном 

принципу,  што  подразумева  укључивање  свих  запослених  као  и  пуну  партиципацију 

студената. 

Стратегија  обезбеђења  квалитета    и  Акциони  план  учињени  су  доступним  јавности    и 

објављени су на интернет страници Школе. 

Препоруке  за  унапређење:  периодично  преиспитивање  и  унапређивање  стратегије,  на 

бази  стеченог  увида  у  резултате  и  наставак  континуираног  операционализовања. 

Показала се потреба за увођењем прецизнијих, оперативних планова, детаљнија подела 

посла и константна контрола динамике њихог извршавања. 

 

Стандард  2:  Стандарди  и  поступци за обезбеђење квалтета 

Школа је у претходном акредитационом периоду поред Стратегије и Акционог плана, као 

стратешких  докумената,  дана  26.04.2012.г.    усвојила  и  Правилник  о  обезбеђењу  и 

унапређењу  квалитета  којим  је    детаљно  уређен  систем  обезбеђења  квалитета, 

стандарди, поступци и мере  органа и тела одговорних за праћење, унапређење и развој 

квалитета као и њихова надлежност и поступци рада, начин провере и оцене квалитета и 

друга питања од значаја за унапређење квалитета у свим сегментима делатности.  

Тиме  је  успостављен  систем  обезбеђења    и  унапређења  квалитета  и  утврђени  су 

стандарди и поступци за обезбеђење квалитета за сваку област обезбеђења квалитета. 

Правилник  о  обезбеђењу  и  унапређењу  квалитета  учињен  је  доступним  јавности  и 

објављен на интернет страници Школе. 

 

Препорука  за  унапређење:    Препоручује  се    усаглашавање  одредаба  Правилника  и 

прецизирање  процедура  за  спровођење  процеса  самоведновања  као  и  смањење  броја 

чланова  комисије  и  промена  њеног  састава,  ради  веће  ефикасности.    Потребно  је 

континуирано промовисати и приближити процес  самовредновања  свим запосленима у 



школи. Истовремено, наставити континуирани рад на ближем дефинисању и доследном 

придржавању утврђених  процедура  којима се обезбеђује и унапређује  квалитет. У том 

смислу,  утврђени  стандарди  и  поступци  за  обезбеђење  квалитета  биће  периодично 

преиспитивани у циљу њиховог унапређења са тенденцијом подизања нивоа квалитета и 

креирања ефикаснијих подстицајних мера за унапређење квалитета. 

 

Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета 

 

Институционални  систем  обезбеђења  квалитета  установљен  је  и  регулисан  Статутом, 

Стратегијом и Правилником о обезбеђењу и унапређењу квалитета. 

Потребно  је  иницирати  наставак    и  подршку  иницијативама  за  побољшање  контроле 

квалитета,    наставити  континуирани  рад  на  ширењу  културе  квалитета,  унапредити 

институционалну подршку систему обезбеђења квалитета,  дати посебан акценат на улогу 

студената у њему. Ово је трајни задатак. 

 

Стандард 4: Квалитет студијског програма 

Комисија  за  обезбеђење  и  унапређење  квалитета    је  на  основу  анализа  које  су 

достављали  представници  студијских  програма  у  Комисији,  анализирала    резултате  

добијене    студентском  евалуацијом.  Комисија    ће  наставити  са  припремама  и 

спровођењем  анкета    за    наредну  студентску  евалуацију,  припремајући  се  за  финалну 

анализу свих параметара. 

 

Стандард 5: Квалитет наставног процеса 

Комисија  је радила на задацима праћења свих релевантних компоненти квалитета 

наставног процеса, а преко представника студијских програма и студената, односно 

Студентског парламента у Комисији, пратила одступања од предвиђених и по потреби на 

ванредним седницама Комисија је реаговала у циљу уклањања свих  ометања квалитета 

наставног процеса. Подаци трогодишњег образовног циклуса ће се објединити у 

извештају о самопроцени.  

 

Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада 

Анлизирана је структура и ресурси који чувају и одржавају квалитет уметничког, 

научноистраживачког и стручног рада. Ради праћења овог стандарда формирана  је база 

података. Сакупљени су подаци  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. Ажурирани су подаци о наградама и признањима наставника, 

сарадника и студената за остварене резултате у уметничком раду.  

која се користи за научноистраживачки, уметнички и стручни рад.  



Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника (видети прилог 1) 

Комисија  прати поступке избора наставника, ревидира правилник о избору наставника, 

ревидира испуњеност услова за избор наставника, те критички разматра мерљивост 

резултата рада кандидата. Посебно инсистира  на ставу да се  узима у обзир и мишљење 

студената. Такође инсистира  на дугорочној политици ангажовања нових кадрова, при 

томе водећи превасходно рачуна о квалитету кандидата. Ово је континуирани задатак. 

 

Стандард 8: Квалитет студената 

У погледу овог стандарда, Комисија је пратила  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 треба да 

насатви задатак да , помоћу представника већа студијских програма анализира, оцењује и 

унапређујеи методе и критеријуме оцењивања студената по предметима. Комисија ће 

наставити да  прати и проверава пролазност студената по предметима, студијским 

програмима, годинама и да предузима корективне мере у случају да долази до 

неправилности у оцењивању. Такође, обраћа ће се  и даље посебна пажња на поштовање 

Правилника о правилима студија и оцењивању. 

 

Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких Ресурса 

(видети прилог 1) 

Комисија ће критички размотрити, и по потреби предложити нови правилник о 

уџбеницима и издавачкој делатности. Проблем библиотеке је, констатује комисија,  на 

задовољавајући начин решен, што се види и на основу студентских евалуација.  

 

Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне 

подршке 

Комисија је анализирала рад органа управљања, као и стручне органе 

(Наставно веће, Колегијум, Већа студијских програма, Катедра за друштвено хуманистичке 

предмете). Размотрила је њихове надлежности и одговорности у организацији 

управљања Школом, онако како су утврђени нормативним актима, и у складу са Законом. 

Оцењивано је  да ли се  послови пословођења обављају у границама овлашћења, 

законито и благовремено и у функцији остваривања Мисије и Визије, Циљева и задатака 

Школе и Стратегије обезбеђења квалитета. Закључак је да се систематски пратити, 

анкетирањем наставног, ненаставног особља и студената, оцењивања организације 

управљања  Школом, њиховог односа према студентима те извештај учинити доступним 

јавности.  

 

 

 



Стандард 11: Квалитет простора и опреме (видети прилог 1) 

У складу са резултатима претходних евалуација, посебна пажња посвећена је анализи и 

унапређењу квалитета простора и опреме, те  је оцењено да су се конкретна побољшања 

показала у студентским проценама, као и искуствима наставника.  

 

Стандард 12: Финансирање 

Комисија континуирано указује 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, инсистирано 

је као и претходних година, да има приоритет. Ово остаје  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 континуирано посвећује посебну пажњу улози студената у самовредновању и 

провери квалитета, као кључних субјеката у процесу самовредновања Обављана је 

континуирана анализа оцена студената, путем анкетирања њихових процена квалитета 

установе, студијских програма, наставе, и услова рада. Комисија  подстиче студенте да 

активно учествују у процесу оцењивања, указујући на позитивне промене које су поседица 

њихове иницијативе 

 

Прилог 1. Извештај  о I циклусу студентске евалуације наставе 

 

У I циклусу евалуације, процењивани су нови предмети које су студенти слушали, и потом 

били оцењивани, на сва три студијска програма.  

 

Узорак студената 

 

Евалуациони упитник је подељен свим студентима, од којих је велика већина одговорила 

на сва питања. Обзиром на овакав одзив, може се сматрати да су резултати анкете 

репрезентативни 

 

Инструмент и процедура оцењивања 

 

За студентску евалуацију наставе редизајниран је инструмент који се користио претходних 

година. Нова форма еволуционог упитника  је уштедела трошкове фотокопирања  

дистрибуције, али је направила проблем у обради евалуацији резултата. Студентима су 

подељени евалуациони упитници, те  су добили инструкцију о начину оцењивања. За 



време  одговарања на  ставке упитника, наставници нису боравили у просторији. По 

завршеном анкетирану, евалуациони упитници су одлагани у кутију , како би се очувала 

анонимност одговора, И омогућило да студенти слободно оцењују ајтеме упитника. 

 

Резултати 

 

Резултати евалуације су дати у прилогу, у пдф документу од 89 страна  са табелама 

 

Распон оцењивања 

Резултати указују на велики распон у оцењивању, односно да студенти нису оцењивали 

униформно. Ово је с једне стране добро, али са друге, оставља питање тумачења велике 

дисперзије, примера ради, да су техничком опремом за неки предмет једни студенти 

сасвим задовољни , док су други сасвим незадовољни. 

 

У погледу резултата, односно просека оцена, у глобалу је могуће утврдити да су 

стандарди испуњени  (одступање од стандарда који је постављен је просечна оцена од 

3.00 и мање) 

Даље ће бити  детаљно приказивани само они параметри који одступају од задатог 

стандарда 

 

А.Студентска евалуација наставника 

 

У огромној већини случајева, стандард је задовољен. Студенти су на свих 12 ставки овог 

дела упитника, дали оцене које увелико превазилазе критеријум. 

Изузеци су следећи 

У два случаја, ајтем „подстицање ваннаставних активности, 2.375. односно 2.75 

У случају једног наставника, испод стандарда су ајтеми који се односе на држање наставе 

у предвиђеном термину, (2.25) обавештености о обавезној литератури, (2.42) способности 

да се студент заинтересује за предмет (2.42) У још једном случају, наставник је добио 

оцену испод 3,00 ма ајтемима  који се односе на јасност излагања,   односно давања 

корисних повратних информација студенту. 

 

 

Б.Студентска евалуација предмета 

 

Закључак је да студенти, осим у два случаја оцењују изнад потребног стандарда. У првом 

су добијене оцене испод 3,00 у ајтему  који се односи на опажање значаја предмета за 

будућност, 2.92, односно усклађености са другим предметима 2.45. 

 




