Прилог 5.1.
У оквиру прилога за стандард 3 се налазе студентске анкете за период од 2007. до 2010. године.
Поједина питања у анкети су се односила и на квалитет наставног процеса, што јеприказано у
оквиру извештаја катедри.
Питања у анкети која се односе на квалитет наставног процеса:
Да ли је наставник на неком од првих цасова јасно дефинисао начин и правила полагања испита у
целини?
Да ли је наставник обезбедио адекватну литературу и материјале са предавања?
Да ли је материјал прилагођен и разумљив?
Оцените способност наставника да организује час и омогући адекватну дисциплину и радну
атмосферу.
Оцените жељу и труд наставника да одговори на постављена питања.
Оцените разумљивост излагања материје.
Оцените способност наставника у објашњавању тежих појмова.
Прилог 5.2.
Распоред часова је објављен на огласним таблама и на сајту Школе. Наставници воде евиденцију
одржаних часова и попуњавају евиденционе листе. Помоћник директора за наставу има обавезу
да на основу евиденционих листи и извештаја катедри о реализацији наставног плана утврди у
којој мери је план и програм реализован.
Прилог 5.3.
На сајту школе постоје подаци о обукама које су завршили наставници и сарадници Школе.
Правилник о стручном усавршавању и Правилник о избору у звања јасно показују опредељење
Школе да подстиче стицање активних компетенција наставника и сарадника.
Нпр :
Сертификат из CISCO CCNA
Сертификат из CISCO CCNP
Сертификат из „Intermediate approved installer for LANscape solutions- copper“ i „Intermediate
approved installer for LANscape solutions- fiber optics“, у компанији Corning Cable Systems.
Обука за инструктора у локалној CISCO академији - курс CCNA (2003/04. године).
Сертификат о завршеном програму стручног усавршавања,”Database Design and
Programming with SQL”, ORACLE Academy.
Сертификат о учешћу на Workshop on Electronic Customer Relationship Management "eCRM", as a
part of the EU INTERREG IIIB CADSES project ELISA, "e-Learning for Improving access to Informtion
Society for SMEs in the SEE area".
Сертификат о савладаном програму стручног усавршавања акредитованог курса "Нови трендови у
настави програмирања" (C#), у организацији Microsoft-a и Рачунарске гимназије Београд, у оквиру
програма Партнер у учењу, 2007. године.
Сертификат Београдске берзе о похађању курса "Техничка и фундаментална анализа".
Сертификат о берзанском пословању Београдске берзе.
Сертификат из FLASH - Action Script 3 (Advanced Level)

