


II  НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
 

Члан 3.
Наставно-научно веће Академије:

1. именује Комисију за послове праћења, обезбеђивања, унапређења и развоја 
квалитета студијских програма, наставе и услова рада,

2. разматра извештај о самовредновању, вреднује процесе и стандарде којима се 
осигурава квалитет уз истовремену оцену уочених недостатака и даје предлоге за 
отклањање уочених недостатака,

3. обавља  и друге послове прописане овим Правилником.

Члан 4.
Комисија спроводи поступке самовредновања и оцењивања квалитета студијских

програма, наставе и услова рада.
Комисија  примењује  поступке  који  су  у  складу  са  критеријумима  утврђеним

правилником, који доноси Министар надлежан за послове високог образовања, а у циљу
реализације послова из члана 2. овог правилника.

Члан 5.
Комисија из члана 3.став 1. овог Правилика спроводи поступак самовредновања и

оцењивања  квалитета  студијских  програма,  наставе  и  услова  рада  у  интервалима  од
највише три  године  у  складу са  стандардима  које  доноси  Национали  савет за  високо
образовање.

III ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

Студентаска евалуација – студентске анкете

Члан 6.
Писмени  упитник  -  анкета  са  понуђеним  и  отвореним  одговорима  је  основни

инструмент студентске евалуације.

Анкетирање студената је анонимно.

На Академији се, на свим нивоима студија, спроводе следеће студентске анкете:

-упитник за нове студенте прве године студија,
-анкета о педагошким квалитетима наставника и сарадника,
-анкета дипломираних студената о квалитету, студијског програма и наставном процесу,
-анкета о задовољству послодавца,
-анкета запослених радника на Академији.



Упитник за нове студенте прве године студија се спроводи на упису прве године
и садржи улазне податке о успеху у претходном школовању, успеху током њега, начину
одабира школе, смера и осталих релевантних података. Студентска служба дистрибуира и
сакупља попуњене упитнике приликом уписа.

Анкета о педагошким квалитетима наставника и сарадника,  спроводи се на
крају сваког семеста за студенте у том делу наставе.

Анкета  дипломираних  студената  о  квалитету,  студијског  програма  и
наставном процесу спроводи се приликом дипломирања студената.

Анкета  о  задовољству  послодавца спроводи  се  међу  оних  организацијама  и
привредним  друштвима  у  којима  су  запошљени  дипломирани  студенти  са  студијских
програма који су у оквиру Академије

.
Анкета запослених радника на Академији спроводи се једном годишње и настала

је са циљем пружања већег задовољства запослених, зарадом и међуљудским односима,
обезбеђивање бољих услова за рад и стручно усавршавање.

Члан 7.
Запослени има право приговора на преузети извештај са резултатима анкете, ако

сматра  да  поступак  евалуације  није  обављен  у  складу  са  овим  Правилником  или  да
резултати анкете не одговарају подацима из анкетних упитника.

Приговор се подноси Наставно-научном већу Академије у року од 15 дана од дана
преузимања извештаја.

Одлука по приговору је коначна.

Наставно-научно веће усваја Извештај о самовредновању након коначности одлука
по приговорима запослених.

Члан 8.
Академија узима у обзир и друге изворе за евалуацију студија као што су:

 - статистика похађања наставе
-  испитни резултати и слично.

Члан 9.
Извештај о самовредновању у штампаном примерку и у електронској верзији, као и

електронска верзија података израђених на основу анкетних упитника, чува се трајно у
прилогу  записника ННВ.

Анкетни упитници за неспорне резултате чувају се до дана усвајања Извештаја о
самовредновању, а за спорне резултате анкетни упитници се чувају до окончања спора.

Начин  чувања,  место  чувања,  време  и  начин  уништавања  анкетних  упитника
одређује Директор својом одлуком.




