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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА  

У ОДСЕКУ ЋУПРИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 2020-2022. ГОДИНЕ 

 

 

 

1 УВОД 

 

1.1 Уводне напомене 

У процесу имплементације и спровођења стратегије квалитета у току 2020-2022 .године 

планира се предузимање неколико краткорочних и дугорочних мера и активности између 

којих мора постојати временски континуитет и садржинска усклађеност. Прва активност је 

усвајање Акционог плана којим се ближе утврђују циљеви, мере, задаци и активности које 

ће се предузети и извршити ради остваривања захтева усвојене Стратегије обезбеђења 

квалитета и ради правовременог остваривања очекиваних резултата. Основу за израду 

акционог плана за 2020-2022. годину представља Стратегија обезбеђења квалитета Одбора 

за квалитет Академије васпитачко медицинских струковних студија Крушевац и Комисије 
за обезбеђење и контролу квалитета у одсеку Ћуприја. 

 

1.2 Циљ израде акционог плана 

Овим Aкционим планом се предвиђају рокови за извршавање планираних активности, 

као и тела која ће бити надлежна за спровођење мера. Усвајањем Акционог плана 

постављају се задаци и одређују носиоци и рокови њиховог извршавања, чиме се 

доприноси успешном управљању квалитетом у периоду од 2020-2022. године у Одсеку 

Ћуприја.  

 

 

 

Скраћенице:  

АВМСС – Академија васпитачко медицинских струковних студија Крушевац 

ОЗК – Одбор за квалитет 

ОЋ – Одсек Ћуприја 

СУК – стално унапређење квалитета 

КЕ – континуирана едукација  
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2. АКЦИОНИ ПЛАН 

 

Ради унапређења квалитета и организационе структуре, предвиђене стратегијом 

обезбеђења квалитета, дефинишу се следећи задаци и активности: 

 

Задатак 1: Унапређење стратегије обезбеђења квалитета  

Активности Индикатор успеха Носилац активности Временски рок 

Разматрање допуна и 

измена усвoјeне 
организационе шеме  

ОЋ у оквиру АВМСС 

Организациона шема 

Руководилац одсека 

Председник комисије 
за обезбеђење и 

контролу квалитета 

По указаној 
потреби 

Унапређење културе 

квалитета у Одсеку 

Ћуприја 

Број и врста корисних 

предлога од стране 

запослених у циљу СУК 

Руководилац одсека и 

сви запослени 
Стално 

Континуирана интерна 

и екстерна едукација 

чланова Комисије  

Број и врста 

имплементираних 

иновација у циљу СУК  

Руководилац одсека  

Председник комисије 

за обезбеђење и 

контролу квалитета 

Стално 

Унапређење процеса 

кретања информација у  

ОЋ у оквиру АВМСС 

Смањен проценат 

случајних грешака 
насталих као последица 

непотпуне комуникације 

Председник академије 

Помоћник 

председника 

академије за наставу 
Руководилац одсека  

Председник комисије 

за обезбеђење и 

контролу квалитета 

Стално 

 
 

Задатак 2: Унапређење стандарда и поступака за обезбеђење квалитета  

Активности Индикатор успеха Носилац активности Временски рок 

Ревидирање и 

унапређење 

документације која 

регулише стандарде и 

поступке за обезбеђење 

квалитета   

Измењени документи 

који регулишу стандарде 

и поступке за 

обезбеђење квалитета   

Руководилац  

Председник комисије 

за обезбеђење и 

контролу квалитета 

Јануар 2022 

Промовисање 

партнерске улоге 

студената  у евалуацији 

и унапређењу квалитета  

Повећан проценат 

попуњених анкетних 

листића 

Број и врста корисних 

предлога од стране 

студената 

Комисија за 
обезбеђење и 

контролу квалитета 

Стално 

Сарадња са другим 

установама у вези СУК 

Одржани сатанци 

високошколских 

установа  

Руководилац одсека  

 
Стално 
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Задатак 3: Израда извештаја о самовредновању 

Активности Индикатор успеха Носилац активности 
Временски  

рок 

Израда извештаја о 

самовредновању за 

претходни трогодишњи 

период 

Урађен извештај и 
предлог мера за 

унапређење рада 

Председник комисије 
за обезбеђење и 

контролу квалитет  

Март 2022. 

године 

 

 

Задатак 4: Унапређење квалитета студијских програма 

Активности Индикатор успеха Носилац активности Временски рок 

Праћење и 

редефинисање исхода 

учења за сваки предмет у 

складу са циљевима 

предмета, садржајем и 
облицима наставе 

Урађено мапирање 

исхода предмета за 

сваки студијски програм 

Председник комисије 

за обезбеђење и 

контролу квалитет и 

шефови катедри 

Јануар 2022. 

Унапређење сарадње 

наставника предмета 

студијских програма  

Одржани састанци 

наставника и усвојени 

задаци 
 

Шефови катедри Стално 

Перманентно 

образовање наставника 

за нове методе наставе 

Примена нових метода у 

настави 
Руководилац одсека Стално 

Успостављање сарадње 

са другим Академијама 

(као и компатибилним 

одсецима) у земљи и ван 

земље 

Склопљени нови 

уговори о билатералној 

сарадњи о размени 

студената и професора 

Руководилац одсека Стално 

Проширење и 

доступност 

интерактивних садржаја 

на интернет 

презентацији ОЋ за 

наставнике и студенте 

Иновиране информације 

о предметима, 

материјали за наставу и 

испитна питања 

Председник комисије 

за обезбеђење и 

контролу квалитет 

Шефови катедри 
Помоћник 

председника академије 

за наставу 

Стално 

Издавање нових 

уџбеника 
Повећан број уџбеника Руководилац одсека Стално 

Опремање кабинета 

савременом опремом за 

наставу  

Опремљени кабинети у 

скалду са потребама 

наставе 

Руководилац одсека Стално 

Подршка раду Алумни 

клуба у ОЋ 

Активности Алумни 

клуба 
Студентска служба Стално 
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Задатак 5: Унапређење квалитета наставника и сараданика 

Активности Индикатор успеха Носилац активности Временски рок 

Акредитовање 

међународне 

Конференције Академија 

струковних студија, 

компатибилних одсека и 

факултета здравствене 
орјентације 

 

Одржавање међународне 

Конференције Академија 

струковних студија, 

компатибилних одсека и 

факултета здравствене 
орјентације 

Председник академије 

Стручни савет 

академије 

Помоћник 

председника академије 

за наставу 

Руководилац одека 
Председник комисије 

за обезбеђење и 

контролу квалитет 

Пријава за 

акредитацију 

програма КЕ ?  

 

Стварање чврстих веза 

међу запосленима и 

ојачавање тимсог духа 

(Team building) 

Учешће запослених у 
Team building 

програмима 

Руководилац одека 

Председник комисије 
за обезбеђење и 

контролу квалитет 

Сви запослени 

Сваке друге 
године почевши 

од 2020.године 

Учешће наставника и 

сарадника на 

семинарима за стицање 

како професионалних 

тако и педагошких 

компетенција 

Повећан број  
наставника и сарадника 

на семинарима за 

стицање како 

професионалних тако и 

педагошких 

компетенција 

Помоћник 

председника академије 

за наставу 

Руководилац одсека 

Најмање једном 

годишње по 

наставнику 

Акредитовање курсева и 

стручних састанака 

(програма КЕ) 

Одржани курсеви и 

стручни састанци 

Помоћник 

председника академије 

за наставу 

Руководилац одсека 

Библиотека  

Стално 

Постепено подизање 
критеријума за 

напредовање за све 

наставнике и сараднике 

Дефинисани 
критеријуми за 

напредовање за све 

наставнике и сараднике 

Помоћник 

председника академије 

за наставу 

Руководилац одсека  

Комисија за 

обезбеђење и контролу 

квалитета 

Стално  

Сарадња са другим 

Академијама и 

институцијама високог 

образовања као и 

установама здравствене 
и социјалне заштите у 

истраживачком раду и на 

пројектима 

Извештај о исходима 

рада 

Руководилац одсека 

Помоћник 

председника академије 

за наставу 

 Комисија за 
обезбеђење и контролу 

квалитета 

Стално  
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Задатак 6: Унапређење квалитета наставног процеса 

Активности Индикатор успеха Носилац активности Временски рок 

Запошљавање кадра на 

време и са адекватним 

компетенцијама 

Усвојен кадровски план 

АВМСС и ОЋ 

Председник академије 

Помоћник 

председника академије 

за наставу 

Руководилац одсека 

Једном 

годишње 

Стипендирање стручног 

усавршавања постојећег 

кадра 

Стечено више научно 

звање постојећег кадра 

Руководилац одсека 

 
Стално 

Спровођење интерне 

контроле наставе 
Бољи квалитет наставе  

Комисија за 

обезбеђење и контролу 

квалитета 

Једном 

годишње 

Спровођење интерне 

контроле испита 

Бољи квалитет 

реализације испита и 

оцењивања 

Комисија за 

обезбеђење и контролу 

квалитета 

Једном 

годишње 

Укључивање најбољих 
студената у практичну 

наставу као 

демонстратора 

Унапређење квалитета 

наставног процеса 

Помоћник 
председника академије 

за наставу и 

предметни наставник 

Стално 

 
 

 

Задатак 7: Унапређење квалитета упраљања и ненаставне подршке 

Активности Индикатор успеха Носилац активности Временски рок 

Учешће руководства ОЋ 

на семинарима из 

области менаџмента 

Боља организација ОЋ и 

веће задовољство 

запослених и студената 

Руководилац одсека 

 

Једном 

годишње 

Ненаставно особљe 

слати на стручне 

семинаре и едукације 

 

Повећано задовољство 

студената  

Руководилац одсека 

 

Једном 

годишње 

Формирање кадровске и 

техничке логистике у ОЋ 

за налажење, 

конкурисање и 

администрирање 

међународних пројеката, 

као и за конкурисање на 

конкурсима за 

континуирану 

медицинску едукацију 

Извештај о исходима 

рада 
Руководилац одсека Јануар 2021 

Формирање затворене 

странице сајта ОЋ за 

запослене 

Доступност 

информација од значаја 

свим запосленима 

Руководилац одсека 

Рачунарски центар 

Септембар 

2020. 
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Задатак 8: Припрема и усвајање неопходних измена и допуна аката Одсека Ћуприја 

Активности Индикатор успеха Носилац активности Временски рок 

Ажурирање  и израда 

нових аката и 

докумената ОЋ у оквиру 

нових аката и 

докумената АВМСС  

Акта и документа ОЋ Правна служба Март 2022. 

 

Задатак 9: Унапређење квалитета уџбеника, литературе, библиотечких и 

информатичких ресурса  

Активности Индикатор успеха Носилац активности Временски рок 

Обогаћивање 

библиотечког фонда  

Нове књиге у 

библиотеци 
Руководилац одсека Стално 

Претплата на нове 

стручне часописе  

Разноврсност стручних 

часописа у библиотеци 

Руководилац одсека 

Библиотека 

Једном 

годишње 

Прикључивање ОЋ, ВБС 

- Центару за узајамну 

каталогизацију 

Републике Србије 

ОЋ је чланица ВБС - 

Центра за узајамну 

каталогизацију 

Републике Србије 

Руководилац одсека 

Библиотека ОЋ 

Септембар 

2021 

Набавка нових рачунара Нови рачунари  Руководилац одсека Децембар 2021. 

Набавка нових 

пројектора 

Нови пројектори у 

учионицама 
Руководилац одсека Децембар 2021. 

 

Задатак10: Подизање квалитета студената 

Активности Индикатор успеха Носилац активности Временски рок 

Едукација студената у 

вештини комуникације 

Одржана предавања о 

вештини комуникације 

Руководилац одсека 

Шефови катедри 

Једном 

годишње 

Одржавање семинара, 

тренинга и радионица за 

студенте: како тражим 

посао 

Посећен семинар и 

радионица 
Студентски парламент Стално 

Одржавање семинара, 

тренинга и радионица за 

студенте: Писање ЦВ и 

пропратног писма 

Посећен семинар и 

радионица 
Студентски парламент Стално 

Одржавање семинара, 

тренинга и радионица за 

студенте: Припрема за 

интервју 

Посећен семинар и 

радионица 
Студентски парламент У току године 

На сајту ОЋ у оквиру 

АВМСС отворити форум 

где би студенти 

(садашњи, бивши и 

дипломци) активно 

могли да износе ставове, 

мишљења и предлоге, а 

Конструктивни предлози 

и критике студената на 

сајту АВМСС и ОЋ 

Рачунарски центар Јул 2020. 
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све у циљу побољшања 

квалитета студената 

 

Задатак 11: Спровођење анкетирања  

Активности Индикатор успеха Носилац активности Временски рок 

Анкетирање бруцоша о 

очекивањима у вези 
студирања 

Обрада података анкете 

и анализа резултата 

Стручни сарадник 

студентске службе 

Комисија за 
обезбеђење и контролу 

квалитета 

Јул сваке 

године 

Анкетирање студената о  

педагошком раду 
наставника 

Обрада података анкете 

и анализа резултата 

Стручни сарадник 

студентске службе 

Комисија за 
обезбеђење и контролу 

квалитета 

Јануар и јун 

сваке године 

Анкетирање студената о  

раду стручних служби 
Обрада података анкете 

и анализа резултата 

Стручни сарадник 

студентске службе 
Комисија за 

обезбеђење и контролу 

квалитета 

Јануар сваке 

године 

Анкетирање студената 

који се исписују о 

разлозима одустајања од 

студирања 

Обрада података анкете 

и анализа резултата 

Стручни сарадник 
студентске службе 

Комисија за 

обезбеђење и контролу 

квалитета 

Стално 

Анкетирање 

дипломираних студената 

Обрада података анкете 

и анализа резултата 

Стручни сарадник 
студентске службе 

Комисија за 

обезбеђење и контролу 

квалитета 

Јануар и јун 

сваке године 

Анкетирање студената 

који су  дипломирали 

пре више од годину дана 

Обрада података анкете 

и анализа резултата 

Стручни сарадник 

студентске службе 

Комисија за 

обезбеђење и контролу 

квалитета 

Јануар сваке 

године 

Анкетирање послодаваца 
Обрада података анкете 

и анализа резултата 

Стручни сарадник 

студентске службе 

Комисија за 

обезбеђење и контролу 

квалитета 

Јануар 2019. 

Анкетирање запослених  

и студената о квалитету 

управљања и подршке 
наставном процесу 

Обрада података анкете 

и анализа резултата 

Стручни сарадник 

студентске службе 

Комисија за 

обезбеђење и контролу 

квалитета 

Јул сваке 

године 

Предузимање 

корективних мера на 

Донесене мере за 

усвајање на састанцима 

Комисија за 

обезбеђење и контролу 

Након 

извршене 
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основу урађених анализа Комисије за обезбеђење 

и контролу квалитета 
ОЋ 

квалитета анализе 

 

Задатак 12: Одржавање сајта АВМСС и ОЋ 

Активности Индикатор успеха Носилац активности Временски рок 

Иновирање сајта ОЋ у 
оквиру АВМСС 

Активан портал на 
Интернету 

Одбор за квалитет 

Комисија за 
обезбеђење и контролу 

квалитета 

У току године 
(по потреби) 

Редовно ажурирање сајта 

ОЋ,у оквиру АВМСС 

посебно по питању аката 
и докумената 

Активан портал на 

Интернету 

Правна служба 

академије 

Правна служба одсека 
Рачунарски центар 

У току године 

(по потреби) 

Допуна визуелног 

изгледа индетнитета ОЋ 

у оквиру АВМСС 

Визуелни индентитет  

ОЋ 

Комисија за 

обезбеђење и контролу 

квалитета  
Рачунарски центар 

У току године 

(по потреби) 

 

Задатак 13: Учешће студената у ваннаставним активностима 

Активности Индикатор успеха Носилац активности Временски рок 

Укључивање студената у 

ваннаставне активности 

у ОЋ 

Комплетиране 

активности на којима су 

учествовали и студенти 

Комисија за 

обезбеђење и контролу 

квалитета, 
Руководилац одсека 

Сваке школске 

године 

 

Задатак 14: Унапређење Информационог система Одсека Ћуприја   

Активности Индикатор успеха Носилац активности Временски рок 

Отклањање свих уочених 

грешака и недостатака 

током коришћења 
информационог система 

Смањен број грешака 
Наставници и 

рачунарски центар  

7дана од  

пријаве уочене 

грешке 

 

 

Фебруар 2020. године                          
 

 

Председник Kомисије за обезбеђење                                          

            и контролу квалитета                                                        Руководилац одсека 

       др Слађана Арсић, проф.с.с.           др сци. мед. Љиљана Антић, проф.с.с.            

 




