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Република Србија 

Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја 

Број: 74323/6 

Датум: 26.09.2016. 

 

 

ИЗВШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА КОНТРОЛУ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ 

 

Рад  Комисије за контролу и обезбеђење квалитета Школе (у даљем тексту - Комисија) у 

току школске 2015/2016.године заснивао се на усвојеном Акционом плану за школску 

2015/2016. годину. Тако је у складу са наведеним планом реализовано следеће: 

 

1. Извршена је анализа успешности студената на испитима у току школске 

2014/2015.године на нивоу свих студијских програма и по сваком студијском 

програму. 

2. Извршена је анализа извештаја Националне службе за запошљавање. 

3. Формирана је поткомисија и ревидирани су обрасци за проверу квалитета 

организације испита и процеса после реализације испита. 

4. Формирана је поткомисија за контролу архивирања докумената у вези са спроведеним 

испитима и колоквијума.   

5. Вршена је провера  квалитета реализације испита  у току школске 2015/2016. године. 

6. Вршена је интерна провера квалитета наставног процеса – извођења практичне 

наставе. 

7. Извршена је анализа  

- броја исписаних студената у периоду од 01.10.2012. до 01.10.2015. године, 

- бројa дипломираних студената у школској 2014/15 години, 

- квалитета пријављених кандидата за упис у прву годину школске 

2016/2017.године. 

8. Ревидирани су општи акти Школе који се односе на систем обезбеђења квалитета: 

- Политика обезбеђења квалитета 

- Правилник о стандардима и поступку обезбеђења квалитета 

- Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, 

наставе и услова рада  

- Интерни стандарди за обезбеђење квалитета Високе медицинске школе 

струковних студија са поступцима за обезбеђење квалитета: 

i. Поступак за  обезбеђење квалитета образовног процеса ПО-01 

ii. Поступак за  обезбеђење квалитета потребних ресурса ПО-02 

iii. Поступак за  обезбеђење квалитета у процесу управљања ПО-03 

и обрасцима који прате ове документе. 

9. Израђени су општи акти Школе који се односе на систем обезбеђења квалитета 

- Правилник о студентском вредновању квалитета студија 

- Правилник о раду Комисије за обезбеђење и контролу квалитета. 

10. У оквиру едукације за чланове Комисије из области самовредновања представници 

Комисије били су учесници саветовања 10.12.2015. године и 23.марта 2016. на тему 

„Високо образовање у Републици Србији – струковно образовање, самовредновање, 

проблеми, перспективе“ која су одржана у Београдској пословној школи. 
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11. Израђен је и усвојен Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета у 

периоду од 2016-2019. године. 

12. Израђен је и усвојен Извештај о самовредновању. 

13. Спроведена су сва предвиђена анкетирања и извршена је анализа резултата добијених 

из:  

- Анкета спроведених код студената који су дипломирали у току 2015. године 

- Анкете за вредновање рада наставног особља Школе спроведене након летњег 

семестра школске 2014/2015.године 

- Анкете за вредновање рада стручних служби Школе спроведене након летњег 

семестра школске 2014/2015.године 

- Анкете спроведене код бруцоше након уписа школске 2015/2016.године 

- Анкета спроведених у децембру 2015.године код студената који су 

дипломирали у току 2013. године 

- Анкете за вредновање педагошког рада наставника теоријске наставе 

спроведене након зимског семестра школске 2015/2016. године 

- Анкете за вредновање рада стручних служби Школе спроведене јануара 

2016.године 

- Анкета за вредновање квалитета студијских програма у току школске 

2015/2016. године 

- Анкета за вредновање квалитета реализације испита наставника 

- Анкете послодаваца 

- Анкете за вредновање педагошког рада наставника вештина спроведене након 

зимског семестра школске 2015/2016. године 

- Анкете спроведене код студената који су се исписали из Школе у току школске 

2014/2015. године   

- Анкете за вредновање педагошког рада наставника теоријске наставе на 

специјалистичким струковним студијама спроведене након зимског семестра 

школске 2015/2016. године 

- Анкете за вредновање педагошког рада наставника теоријске наставе 

спроведене након летњег семестра школске 2015/2016. године 

- Анкете за вредновање рада наставника вештина спроведене након летњег 

семестра школске 2014/2015.године 

- Анкете за вредновање квалитета управљања и подршке наставном процесу у 

току школске 2015/2016.године спроведене код студената јуна 2016.године 

- Анкете спроведене код бруцоше након уписа школске 2016/2017.године 

14. У циљу унпређења квалитета Комисија је у току школске 2015/2016.године донела је  

закључке и предлоге мера од значаја за обезбеђење и контролу квалитета (Прилог: 

Регистар мера – школска 2015/2016.година ). 

 

 

У Ћуприји, 13.09.2016.године                                                

 

Председник Комисије  

за обезбеђење и контролу квалитета 

 

________________________________ 

др сц. мед Маја Јевђевић 

    


