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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА 
СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА, НАСТАВЕ, РАДА НАСТАВНИКА, СЛУЖБИ И 

УСЛОВА РАДА – КОМИСИЈЕ ЗА КВАЛИТЕТ 

у току 2013. године 

 

У току 2013. године Комисија за самовредновање квалитета студијских програма, 
наставе, рада наставника, служби и услова рада (у даљем тексту: Комисија за квалитет) 
је радила у складу са својим годишњим планом рада за наведену годину и у 
потпуности га реализовала. 

 

Активности Комисије за квалитет 

Најзначајније активности Комисије за квалитет су биле: 

� Припрема предлога измена упитника за самовредновање (мерних инструмената) 
код којих су договорене промене; 

� Спровођење анкетирања у циљу самовредновања и праћења квалитета рада, у 
складу са договореном поделом улога и одговорности измеђи чланова/ица 
Комисије и сарадника Комисије; 

� Израда Извештаја о резултатима праћења квалитета рада Школе и његове 
презентовање Наставном већу Школе;   

� Даље унапређивање  упитника за анкетирање – итмене, прилагођавања 
неопходна збиог ре-акредитованих програма; 

� Израда збирног Извештаја  о наставном и стручном раду наставника и 
сарадника Школе; 

� Спровођење анкете  о задовољству наставника и сарадника  радом ненаставног 
особља и израда извештаја са предлогом мера, као новоуведена анкета која се по 
први пут користила у овој школској години; 

� Припрема годишњег извештаја о раду Комисије у 2013.; 

� Припрема плана рада Комисије за 2014.; 

� Редовни састанци Комисије (месечни и/или по потреби) – у току ове школске 
године одржано је укупно 6 састанака Комисије и остварено укупно преко 50 
контаткат и размена информација електронском поштом у вези израде 
одређених извештаја измешу чалнова/ица Комисије и сарадника; 

� Достављање различитих информација разним органима Школе и другим 
заинтересованим странама (Секретаријату, директорки, појединачно 
наставницима Школе итд.). 

 

� Резултати рада Комисије за квалитет 
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� Припремљени извештаји о свим анкетирањима која с еу Школи спроводе у 
циљу праћења и унапређења квалитета рада и Збирни годишњи извештај о 
праћењу квалитета; 

� Поменути извештај усвојен од стане Наставног веће Школе; 

� Унапређени одређени мерни инструменти – уитници за анкетирање, развијени 
нови модели за обраду прикупљених података; 

� Прикупљени и заједнички анаклизирани сви извештаји о раду наставника ис 
арадника Школе; 

� Предложене мере за очување квалитета и њрговор континуирано унапређивање; 

� Остварена успешна сарадња са свим органима Школе. 

 

 

Припремила, 

Бранка Павловић, председница Комисије 

 

 
 



3 

 

На основу члана 42, тачка 21, а у вези са чланом 36, став 1, тачка 5 Статута Високе 
школе струковних студија за васпитаче у Шапцу, Наставно веће Високе школе 
струковних студија за васпитаче у Шапцу, на 27. седници одржаној 26. 2 .2014. године, 
донело је  

 

 

О Д Л У К У 

 

1. Утврђује се предлог Извештаја о раду Високе школе струковних студија за 
васпитаче у Шапцу у школској 2012/2013. години, у предложеном тексту усвојеном на 
седници Наставног већа. 

2. Усваја се Извештај о раду Комисије за самовредновање квалитета студијских 
програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада у 2013. години и саставни је 
део годишњег извештаја о раду.  

Број: 110/2 

Датум: 26.02.2014. године 

Ш а б а ц 

 

Достављено: 

- Секретаријату 

- Архиви Наставног већа 

- Општој архиви                                        
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА 
СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА, НАСТАВЕ, РАДА НАСТАВНИКА, СЛУЖБИ И 

УСЛОВА РАДА – КОМИСИЈЕ ЗА КВАЛИТЕТ 

у току 2014. године 

 

У току 2014. године Комисија за самовредновање квалитета студијских програма, 
наставе, рада наставника, служби и услова рада (у даљем тексту: Комисија за квалитет) 
је радила у складу са својим годишњим планом рада за наведену годину. Комнисија је 
успешно реализовале активности предвиђене Годишњим планом рада. 

 

Активности Комисије за квалитет 

Најзначајније активности Комисије за квалитет су биле: 

• Спровођење анкетирања у циљу самовредновања и праћења квалитета рада, у 
складу са договореном поделом улога и одговорности измеђи чланова/ица 
Комисије и сарадника Комисије; 

• Израда Извештаја о резултатима праћења квалитета рада Школе и његове 
презентовање Наставном већу Школе;   

• Даље унапређивање  упитника за анкетирање – измене, прилагођавања неопходна 
збиог ре-акредитованих програма; 

• Израда збирног Извештаја  о наставном и стручном раду наставника и сарадника 
Школе; 

• Припрема годишњег извештаја о раду Комисије у 2014.; 

• Припрема плана рада Комисије за 2015.; 

• Редовни састанци Комисије (месечни и/или по потреби) – у току ове школске 
године одржано је укупно 6 састанака Комисије и остварено укупно преко 40 
контатката и размена информација електронском поштом у вези израде одређених 
извештаја између чалнова/ица Комисије и сарадника; 

• Достављање различитих информација разним органима Школе и другим 
заинтересованим странама (Секретаријату, директорки, појединачно наставницима 
Школе итд.). 

 

Резултати рада Комисије за квалитет 

• Припремљени извештаји о свим анкетирањима која се у Школи спроводе у циљу 
праћења и унапређења квалитета рада и Збирни годишњи извештај о праћењу 
квалитета; 

• Поменути извештај усвојен од стане Наставног веће Школе; 

• Прикупљени и заједнички анализирани сви извештаји о раду наставника и 
сарадника Школе; 

• Предложене мере за очување квалитета и његово континуирано унапређивање; 
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• Остварена успешна сарадња са свим органима Школе. 

 

 

Припремила, 

 

Бранка Павловић, председница Комисије 
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На основу члана 42, тачка 21, а у вези са чланом 36, став 1, тачка 5 Статута Високе 
школе струковних студија за васпитаче у Шапцу, Наставно веће Високе школе 
струковних студија за васпитаче у Шапцу, на 36. седници одржаној 5.3.2015. године, 
донело је  

 

 

О Д Л У К У 

 

1. Утврђује се предлог Извештаја о раду Високе школе струковних студија за 
васпитаче у Шапцу у школској 2012/2013. години, у предложеном тексту усвојеном на 
седници Наставног већа. 

2. Усваја се Извештај о раду Комисије за самовредновање квалитета студијских 
програма, наставе, рада наставника, служби и услова рада у 2013/2014. години и  
саставни је део годишњег извештаја о раду.  

 

 

Број: 144/2 

Датум: 5.3.2015. године 

Ш а б а ц 

 

Достављено: 

- Секретаријату 

- Архиви Наставног већа 

- Општој архиви                                        
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА 
СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА, НАСТАВЕ, РАДА НАСТАВНИКА, СЛУЖБИ И 

УСЛОВА РАДА – КОМИСИЈЕ ЗА КВАЛИТЕТ 

у току 2015. године 

У току 2015. године Комисија за самовредновање квалитета студијских програма, 
наставе, рада наставника, служби и услова рада (у даљем тексту: Комисија за квалитет) 
је радила у складу са својим годишњим планом рада за наведену годину (Прилог 1.). 

Активности Комисије за квалитет 

Најзначајније активности Комисије за квалитет су биле: 

• Спровођење анкетирања у циљу самовредновања и праћења квалитета рада, у 
складу са договореном поделом улога и одговорности измеђи чланова/ица 
Комисије и сарадника Комисије; 

• Израда Извештаја о резултатима праћења квалитета рада Школе и његове 
презентовање Наставном већу Школе;   

• Даље унапређивање  упитника за анкетирање – измене садржаја укупно 5 упитника 
за анкетирање и образлагање потребе за доношењем одлуке Натавног већао 
њиховој измени (донета одлука); 

• Израда збирног Извештаја  о наставном и стручном раду наставника и сарадника 
Школе; 

• Припрема годишњег извештаја о раду Комисије у 2015.; 

• Припрема извешзаја о квалитету радаШколе за период 2011-2015. година. 

• Припрема плана рада Комисије за 2016; 

• Редовни састанци Комисије  – у току 2015. године одржано је укупно 8 састанака 
Комисије и остварено укупно преко 35 контаката и размена информација 
електронском поштом у вези израде одређених извештаја између чланова/ица 
Комисије и сарадника; 

• Достављање различитих информација разним органима Школе и другим 
заинтересованим странама (Секретаријату, директорки, појединачно наставницима 
Школе итд.). 

Резултати рада Комисије за квалитет 

• Припремљени извештаји о свим анкетирањима која се у Школи спроводе у циљу 
праћења и унапређења квалитета рада и Збирни годишњи извештај о праћењу 
квалитета; 

• Поменути извештај усвојен од стане Наставног веће Школе; 

• Прикупљени и заједнички анаклизирани сви извештаји о раду наставника и 
сарадника Школе; 

• Предложене мере за очување квалитета и његово континуирано унапређивање; 

• Остварена успешна сарадња са свим органима Школе. 

Припремила, Бранка Павловић, председница Комисије 
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На основу члана 140, став 2 Статута Високе школе струковних студија за васпитаче у Шапцу и 

члана 59 Правилника о самовредновању квалитета студијских програма, наставе, рада 

наставника, служби и услова рада, Наставно веће Високе школе струковних студија за 

васпитаче у Шапцу, на седници одржаној 24.12.2015. године донело је 

 

 

О Д Л У К У 

Усваја се ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКИХ 

ПРОГРАМА, НАСТАВЕ, РАДА НАСТАВНИКА, СЛУЖБИ И УСЛОВА РАДА у току 2015. године, који 

је Наставном већу поднела Комисија. 

 

 

Наставно веће 

Број: 829/4 

Датум: 24. 12. 2015. године 

Ш а б а ц 

 

Доставити: 

• Комисији за квалитет 

• Архиви Наставног већа 

• Општој архиви 

 

 


