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ВИСОКА СТРУКОВНА ШКОЛА
ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО
БЕОГРАД

ПОСЛОВНИК О РАДУ
КОМИСИЈЕ ЗА КВАЛИТЕТ

Београд, 2019. године

На основу Правилника о обезбеђењу, контроли и унапређењу квалитета,
чл. 30, 31, 34, 93, 94,
95, 100. Статута, на седници Савет Високе струковне школе за предузетништво, Београд (у даљем
тексту: ВСШП) одржаној 23.04.2019. године, усвојен је
ПОСЛОВНИК О РАДУ
КОМИСИЈЕ ЗА КВАЛИТЕТ

Члан 1.
Овим Пословником уређује се организација, делокруг и начин рада Комисије за квалитет
ВСШП.
Члан 2.
Комисија за квалитет је задужена за праћење и предлагање унапређења стандарда система
квалитета рада у ВСШП.
Комисија за квалитет броји 7 чланова које образује Наставно-стручно веће ВСШП у
складу са Статутом ВСШП и Правилником о обезбеђењу, контроли и унапређењу квалитета
ВСШП.
Мандат чланова Комисије из става 2. овог члана траје три године.
Члан 3.
Чланови Комисије се одређују из редова запослених и студенатa ВСШП и исту чине:
- наставници (4);
- студенти (2) - које бира Студентски парламент;
- представник ненаставног особља (1).
На првој – конститутивној седници Комисије за квалитет, чланови бирају председника и
секретара.
Комисија може ангажовати и друга компетентна лица, односно радне групе (у даљем
тексту сарадници Комисије) за обављање појединих послова у вези самовредновања.
Члан 4.
Комисија за квалитет спроводи самовредновање и оцењивање квалитета студијских
програма, наставе и услова рада у ВСШП, примењујући критеријуме и поступке из Правилника о
обезбеђењу, контроли и унапређењу квалитета који доноси ВСШП према следећем:
а) припрема годишњи план рада Комисије за квалитет,
б) доставља информације о поступку и резултатима самовредновања, као и друге податке од
значаја за оцену квалитета Директору ВСШП;
в) спроводи поступак самовредновања и то на два начина:
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-

евалуацију према принципима акредитације, ради провере испуњавања спољашњих
критеријума и добијања оцене, а по потреби и чешће;
евалуацију на крају сваког образовног циклуса, а по потреби и чешће, ради унапређења
наставног процеса у току реализације;

г) прикупља податке и мишљења о квалитету студијских програма и рада високошколске установе
од предузећа и других организација и институција;
д) израђује предлог извештаја о самовредновању и исти подноси помоћнику директора за
квалитет;
ђ) доставља предлоге за унапређивање квалитета наставног процеса.
е) припрема годишњи извештај о раду Комисије;
ж) обавља и друге послове самовредновања у складу са Правилником о обезбеђењу, контроли и
унапређењу квалитета и овим Пословником.
Члан 5.
Председник Комисије планира и координише рад Комисије и непосредно је одговоран
Наставно-стручном већу и директору ВСШП.
Председник Комисије у сарадњи са члановима Комисије, припрема годишњи план рада.
У току поступка самовредновања рада ВСШП, председник Комисије:
- утврђује методологију анкетирања, анализира и тумачи резултате спроведених анкета;
- руководи и координише активности Комисије;
- прати спровођење поступака самовредновања;
- у сарадњи са осталим члановима Комисије за квалитет:
- припрема, сачињава и подноси извештај о спроведеном поступку самовредновања;
- предлаже и друге мере у циљу подизања квалитета процедуре вредновања;
- презентује извештај о самовредновању Наставно-стручном већу ВСШП и другим
заинтересованим странама;
Председник комисије у сарадњи са осталим члановима Комисије припрема Годишњи
извештај о раду Комисије.
Члан 6.
Секретар Комисије обавља административно- техничке послове.
У току процеса самовредновања рада ВСШП, секретар Комисије обавља следеће активности:
- припрема састанке Комисије и води записнике на састанцима Комисије,
- непосредно сарађује са председником и осталим члановима Комисије за квалитет, другим
запосленима у ВСШП, као и спољним сарадницима у процесу прикупљања потребних
података;
- припрема прилог за годишњи извештај о раду Комисије;
- обавља и друге послове из области самовредновања и унапређења квалитета рада ВСШП у
сарадњи са председником Комисије.
Члан 7.
Основни послови наставника – представника студијског програма као члана Комисије су
утврђивање и анализа резултата свих спроведених истраживања у оквиру сваког стандарда, а
посебно за: Квалитет студијског програма, Квалитет наставног процеса, Квалитет
научноистраживачког, уметничког и стручног рада, Квалитет наставника и сарадника, Квалитет
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уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса, Систематско праћење и
периодична провера квалитета.
Наставник - представник студијског програма обавља следеће активности:
- учествује у организовању различитих анкетирања, утврђивању резултата обраде података и
анализи спроведених анкета;
- припрема нацрт делова извештаја који се односе на стандарде наведене у члану 2.;
- непосредно сарађује са свим члановима Комисије за квалитет, са другим запосленима у
ВСШП и спољним сарадницима у процесу прикупљања података;
- учествује у припреми плана и годишњег извештаја о раду Комисије;
- припрема прилог за годишњи извештај о раду Комисије за квалитет;
- обавља и друге послове из области самовредновања и унапређења квалитета рада ВСШП у
сарадњи са председником Комисије за квалитет.
Члан 8.
Студент – члан Комисије ради на прикупљању података, утврђивању и анализи резултата
свих спроведених истраживања и праћења у оквиру сваког стандарда, а посебно: Квалитет
студената, Улога студената у самовредновању и провери квалитета и Систематско праћење и
периодична провера квалитета.
Студент – члан Комисије за квалитет обавља следеће активности:
- сарађује са наставником/сарадником, као и осталим члановима Комисије за квалитет,
другим запосленима и спољним сарадницима у процесу прикупљања података –
анкетирања;
- даје предлоге у вези вредновања стандарда наведених у члану 2.;
- припрема прилог за Годишњи извештај о раду Комисије.
Члан 9.
Представник ненаставног особља ради на утврђивању и анализи резултата свих
спроведених истраживања и праћења у оквиру сваког стандарда, а посебно ненаставних аспеката
рада ВСШП: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке,
Квалитет простора и опреме, као и стандарда значајног за све аспекте рада - Систематско праћење
и периодична провера квалитета.
Представник ненаставног особља обавља следеће активности:
- прикупља податке од значаја за сагледавање остварености стандарда наведених у члану 2.
и предлаже дефинисање остварених резултата;
- припрема нацрт делова извештаја о самовредновању који се односе на стандарде наведене
у ставу (2) овог члана;
- непосредно сарађује са свим члановима Комисије за квалитет као и са свим другим
запосленима у ВСШП, и евентуалним спољним сарадницима у процесу прикупљања
података;
- припрема прилог за годишњи извештај о раду Комисије;
- обавља и друге послове из области самовредновања и унапређења квалитета рада ВСШП у
сарадњи са председником Комисије за квалитет.
Члан 10.
Рад Комисије се реализује путем састанака и кроз индивидуални или групни рад чланова
Комисије на одређеним задацима.
Састанке Комисије за квалитет заказује и води председник.
Комисија одржава састанке у складу са својим годишњим планом рада и по потреби.
Састанци Комисије се реализују према претходно утврђеном дневном реду који се пре
састанка благовремено доставља свим члановима Комисије заједно са пратећим материјалом.
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Ha cacranxy Korvrracuje BoAu ce

3aIII4qHHK

xoju ce ycraja na

c'neAeheM peAoBHoM cacTaHKy

Korvrucuje.

rl.nan 11.

(y capaArrra ca uouohuptKoM AllpeKropa 3a rcalurer) raspalyje roAI4m}bI4
jawyaparcrcyhe roALIHe'
u roAHoc1I ru ru y"uu3u*i Hu"tuu'o-crp) {HoM nehy lo 15'

Kouncr,rja 3a

KBZIJII{TeT

ruraH paAa
ra Ha ycuajame HacrasHo-cTp)^{HoM
Korr,rncr,rja flpu1rpeMa loAkyII]bII ueneurmj o paAy I'I IIoAHocI4

'

nehy. fo4urrrBu rr3BerrrTaj

o paay ce r43pabyje w ycvaja

3a rpeTxoAHy KaJIeHIapcKy roAHIIy Ao 15'

jarry apa reKyhe roAIrHe.

rllan

12.

Cee oAryKe o4 sHauaja 3a paA Korvrucuje AoHoce ce Ha cacraHIIHMa'

cBux tIJIaHoBa
ocnosHu HaqHH oanl^rru*a je ycarnauraBar6e (xouceHsyc y uaueny) zsuely
ce oArIyKa AoHece KoHceH3ycoM,
Korr,rucuje. Y oapefenEM cr4ryaqujawa ra4a unje nroryhe Aa
{lrBarra'
npeAceAHilK Kounczje Moxe Aa yBeAe rJlacalse Kao HaLII'IH oAJI)

rl;ran

13.
y BCIIIfI'
KorrarEcnja yrBpbyje norpe6e 3a aHrDKoBarbeM oA crpaHe Apyrllx 3arIocJIeHI/rx
Kouucuje
[peAceAHI'IK
flpeglor ca o6pasnoxerbeM 3a aHrDKoBaIbe Apyrux 1rvt\a wu ryyra
noAHocH ArpeKroPY

BClXil.
rl.rran 14.

grlanosu lcorraucuje cy sa cooj pa4 y Kon'rnclrju uenocpeAHo oAloBopHI'I rpeAceAHI'IKy KoMaclIJe'
y cnyrajeu{Ma onpaBAaHe nprrBpeMeHe clpeqeHocrl,I tilIaHa Kouucnje ga ylecrnyje y rLeHoM
qrlaHora Konluc*rje, a Mory 4a ce aHraxyjy u Apyrr4
paAy, nocao ce rpepacroairsyje r.reuelyocr,urx
3anocJreHll y BCIXI.
qlIaHoM
Y clyuajy orpaBAaHe 4yrorpajunje crpeqeHocua (wrure oA 3 Irteceqa), y Aoronopy ca
olrorapajyhorvr
Kouuczje, [peAJrzDKe ce HacrasHo-"rpyrro, nehy aa ra pa3pelxu LI 3aMeHH rpyroM
oco6ou.

y

o4peleuor 3aAaTKa vlrrkr AylKef KoHTrnyupaHor
KorraucujavtMa flpaBo Aa
HeorrpaBAaHor He) {ecrBoBarLa y paay qralaKonrzcuje (ruure oA 6 uecequ),
y.ryr" 3axreB HaciasHo-ctpytrl* u"Ly Au ra pa3peruu v 3aMeHLI ApyroM o4ronapajyhou oco6ou'r{-uau
ca
rlnancrso y forraziria Mo)r(e Aa npecraHe v Ha rrvrt:slr o6pasnoxeull 3ulxreB tulaHa.
KoHaqHy
xoje
nehy
AoHocI'I
HacrasHo-cTpflHoM
oBuM 3zxrenou ynosuaje Kor*lucnjy, u yuyhyje ra

cJrrrajy

HeonpaBAaHOt neo6asJbaba

oAJryrry.

r{.nan 15.
I4guene

I,I

AOrryHe fIoCIosHI,Ixa Bplne Ce HauCTLt HaqI4H xaro

{.nau 16.
flocnosHl,In cryrla Ha cHary AaHoM AoHoIneBa.

ro; 6'.h
</r'-a

> I

je

I"I AOHeT'

