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На XXIV седнице Савета Високе школе струковних студија за 

информационе и комуникационе технологије од 27.12.2011. године 

усвојена је Стратегија обезбеђења квалитета.  
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Стратегија обезбеђења квалитета подразумева опредељење Високе 
школе струковних студија за информационе и комуникационе технологије 
(у наставку Школе) да непрекидно и систематски ради на унапређењу: 

 квалитета студијских програма,  

 наставног процеса, 

 управљања Школом, 

 услова рада и услова студирања, 

 квалитета наставног кадра, 

 исхода студирања у складу са захтевима привреде. 
 

Мисија Школе 
 
Мисија Школе је да функционише као отворена, флексибилна и 
савремено орјентисана високошколска установа која испуњава 
образовне, струковне и развојне потребе привредног окружења и 
друштвене заједнице у областима: интернет технологија, поштанских и 
банкарских технологија и телекомуникација.  
 

Циљеви Стратегије 

 континуирани рад на остваривању и сталном унапређењу 
квалитета високог образовања у Школи; 

 стално побољшање квалитета студијских програма, наставе и 
услова рада; 

 континуирано стручно оспособљавање и усавршавање наставног 
особља; 

 повећање ефикасности система високог образовања кроз 
смањење реалне дужине студирања; 

 увођење механизама вредновања високог новоа наставе и 
наставника у функцији коначног исхода образовног процеса; 

 препознатљивост наших студената на тржишту знања; 

 транспарентно укључивање студената у све сегменте рада Школе 
од значаја за квалитет студирања; 

 константна орјентација на квалитетан лабораторијски рад и 
практично оспособљавање студената. 
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Области обезбеђења квалитета 

 студијски програми, 

 настава, 

 наставно особље, 

 оцењивање студената, 

 уџбеници и литература, 

 библиотека, 

 информациони ресурси, 

 простор и опрема, 

 ненаставно особље, 

 процес управљања и  

 јавност рада. 

 

Мере за обезбеђење квалитета 

 обавезно самовредновање и оцена квалитета студијских програма 
и установе у складу са стандардима Националног савета за високо 
образовање, Законом о високом образовању и општим актима 
Школе; 

 документованост процедура, поступака и резултата 
самовредновања Школе за потребе спољашње провере 
квалитета; 

 стално унапређење свих процеса рада, научно стручне 
компетентности и способности запослених; 

 оперативно планирање у јасно задатим временским оквирима; 

 имплементирање континуираног праћења и процене потреба за 
увођењем корективних мера; 

 активно укључивање студената у дефинисање квалитета и 
садржаја наставног процеса, ненаставних активности и услова 
студирања; 

 стално развијање информационог система Школе. 

 

Спровођење Стратегије 

За спровођење Стратегије обезбеђења квалитета задужени су сви 
запослени у Школи.  

Савет Школе, директор, секретар, Наставно веће Школе и Комисија за 
обезбеђење квалитета, у складу са општим актима Школе обезбеђују 
услове за спровођење Стратегије. 

Савет Школе: 

 усваја Стратегију на предлог Наставног већа; 
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 доноси Општу оцену квалитета и предлог мера, на основу 
Извештаја о самовредновању; 

 обезбеђује механизме финансијске расподеле средстава у циљу 
реализације Стратегије. 

Директор: 

 овлашћен је и одговоран за спровођење мера за обезбеђење 
квалитета; 

 обезбеђује доступност Стратегије, стандарда и поступака провере 
квалитета наставницима, студентима и јавности; 

 предлаже нацрт Стратегије Наставном већу Школе; 

 предлаже Наставном већу састав Комисије за обезбеђење 
квалитета и Комисије за самовредновање. 

Секретар: 

 овлашћен је и одговоран за обезбеђење и унапређење квалитета 
на општим пословима од заједничког интереса за Школу; 

 одговоран је за израду и примену свих докумената обезбеђења 
квалитета који се односе на опште послове од интереса за Школу. 

Наставно веће: 

 најмање једном годишње преиспитује реализацију Стратегије; 

 усваја годишњи план самовредновања, на предлог Комисије за 
обезбеђење квалитета; 

 усваја сва документа у поступцима обезбеђења квалитета Школе; 

 усваја Извештај о самовредновању на предлог Комисије за 
самовредновање и план унапређења квалитета. 

Комисија за обезбеђење квалитета: 

 припрема Стратегију обезбеђења квалитета у сарадњи са 
директором; 

 сачињава планове за спровођење Стратегије; 

 припрема предлог побољшања стандарда, процедура и метода 
провере квалитета; 

 предлаже Комисији за самовредновање развој унутрашњих 
механизама осигурања и унапређења квалитета на нивоу Школе; 

 предлаже по потреби ванредно самовредновање у појединим 
областима; 

 предлаже корективне мере за отклањање одступања у односу на 
планиране активности у спровођењу Стратегије. 

  


