
Стандард 11. Контрола квалитета 

 

Полазећи од основних начела Болоњске декларације изражене кроз нове студијске програме, у складу са 

Законом о високом образовању и Статутом Академије, уређују се стандарди и процедуре за обезбеђење 

квалитета студијских програма . 

 

Стандарди квалитета студијског програма обухватају процедуре за обезбеђивање квалитета наставног 

процеса: стандарде за израду програма и плана рада на наставним предметима; стандарде квалитета свих 

облика наставе; стандарде оцењивања студената; стандарде за израду семинарских и завршних радова; 

стандарде квалитета уџбеника; као и одговарајуће методе контроле испуњености тих стандарда. 

 

Контрола квалитета студијског програма спроводи се редовно и систематично путем самовредновања и 

спољашњом провером квалитета. 

Процедура контроле квалитета наставе укључује:  

1. контролу одржавања наставе према Плану рада; 

2. контролу квалитета садржаја и метода наставе; 
3. контролу резултата наставе. 

Контрола одржавања наставе према усвојеном Плану рада и календару наставе обавља се контролом 

Дневника рада, као и студентском анкетом. 

Наставник и сарадник је обавезан да после сваког одржаног часа упише у Дневник рада: 

1. врсту предавања: предавања или вежбе; 
2. број одржаних часова; 

3. назив теме предавања или вежби. 
Контрола квалитета садржаја и метода наставе обавља се путем студентске анкете. Анкета студената 

резултира оценама квалитета свих облика наставе на наставном предмету и то за сваког наставника или 

сарадника појединачно. Анкетирање се изводи у задњој недељи сваког семестра за предмете из тог 

семестра. 

 

Уколико неки наставник или сарадник у три узастопне анкете буде оцењен просечном оценом испод 2,5 

(на скали од 1 до 5), доносе се хитне мере и активности које наставник или сарадник мора да предузме у 

наредном периоду, како би унапредио квалитет његових предавања, односно, вежби. 

 

У циљу обезбеђења квалитета, студијским програмом Менаџмент предвиђено је непрестано 

унапређивање квалитета курикулума, наставе, наставног особља, оцењивања студената, уџбеника и 

литературе, као и активно учешће студената у оцени квалитета студијског програма. 

Табеле и Прилози за стандард 11: 
Табела 11.1 Листа чланова комисије организационих јединица задужених за квалитет (Комисије за 

квалитет,...) на Установи. 
Прилог 11.1. Извештај о резултатима самовредновања Установе; Извештај о самовредновању студијског 

програма. 
Прилог 11.2. Јавно публикован документ – Политика обезбеђења квалитета- Установе. 
Прилог 11.3. Правилник о уџбеницима на Установи.  
Прилог 11.4. Извод из Статута Установе којим се регулише оснивање и делокруг рада организационих 

јединица задужених за квалитет (комисије за квалитет...). 
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