План самовредновања за школску 2010/11.

I Спровођење анкета за школску 2010/11.
Студентске анкете:
1. анкета нових студената о претходном школовању и начину избора Школе и студијског
програма се спроводи приликом уписа студената у I годину студија,
2. анкета студената о настави одређеног наставног предмета и раду наставника, асистената и
сарадника у настави се спроводи у претпоследњој седмици сваког триместра;
3. анкета студената друге и старијих година о реализацији студијског програма или дела
студијског програма се спроводи у претпоследњој седмици првог триместра;
4. анкета студената друге и треће године о раду Школе (о раду службе за студентска питања,
библиотеке, административног сектора, техничке службе одржавања, органа управљања)
се спроводи у претпоследњој седмици трећег триместра;
5. анкета студената о условима рада (опремљеност учионица и лабораторија, покривеност
студијских програма уџбеницима, практикумима, збиркама задатака и другим наставним
публикацијама, квалитет и цене уџбеника) се спроводи у претпоследњој седмици трећег
триместра;
6. анкета дипломираних студената о раду Школе, студијским програмима, условима наставе,
опреми, оспособљености за рад и даље напредовање се спроводи приликом добијања
уверења о завршеним студијама, а сумира се на крају текуће школске године.
Анкета коју попуњавају послодавци запослених дипломаца Школе:
1. анкета о процени студијског програма на основу професионалних компетенција
запослених бивших студената коју попуњавају послодавци, се спроводи током целе
године, а сумира се на крају текуће школске године;
Анкете које попуњава наставно особље:
1. анкета о вредновању рада Школе, организационих јединица, стручних органа и органа
управљања од стране наставног особља, се спроводи у другом триместру;
2. анкета за мерење задовољства послом, радним условима и квалитетом управљања од
стране наставнот особља, се спроводи у другом триместру;
Анкете које попуњава ненаставно особље:
1. анкета о вредновању рада Школе, организационих јединица и органа управљања које
попуњава ненаставно особље, се спроводи у другом триместру;
2. анкета за мерење задовољства послом, радним условима и квалитетом управљања од
стране ненаставног особља, се спроводи у другом триместру.

II Утврђивање чињеничног стања
За мерење квалитета наставног процеса за један предмет, осим студентске процене, неопходно је
извршити утврђивање чињеничног стања:
1. документованост студијских програма и њихова доступност јавности;
2. обим обавезне и препоручене литературе и њена доступност у скриптарници или
библиотеци Школе, у електронском облику, и на други начин;
3. заступљеност наставе (компетенција наставника и сарадника/асистената);
4. динамика и редовност наставе
Обављање увида у чињенично стање се врши:
1. увидом у документованост и доступност студијских програма на огласној табли Школе и
Интернет страни Школе, на почетку првог триместра уз накнадно константно праћење, од
стране члана Комисије. О увиду се сачињава кратак извештај са подацима везаним за
чињенично стање, датумом увида и потписом. Приликом накнадног праћења се
евидентирају само уочене неправилности.
2. увидом у чињенично стање обавезне и препоручене литературе:
• у скриптарници на крају сваког триместра – евидентирањем од стране одговорног
лица за скриптарницу и члана Комисије, према унапред утврђеној форми,
• у библиотеци током целе школске године.
Уколико се утврди недостатак или неправилност, Комисија сачињава извештај и предлог
решења, које упућује Наставном већу Школе.
3. потраживањем:
• извештаја од помоћника за наставу, након уписа студената у нову школску годину, о:
• броју група за предавања по наставнику
• броју група за вежбе (лабораторијске) по наставнику/сараднику
• извештаја од шефова Студијских већа, након формирања група, о оптерећености и
броју часова по наставнику/сараднику
Уколико се десе накнадне промене, евидентирају се на почетку новог триместра.
4. увидом у дневну евиденцију наставе од стране сваког наставника/сарадника за сваки
предмет током триместра када се настава изводи.
Неправилности у редовности или динамици наставе евидентира Комисија на основу
документованости чињеничног стања од стране студената и Студентског парламента.

