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Република Србија 

Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја 

Број: 80387 

Датум: 04.10.2017. 

 

 

ИЗВШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА КОНТРОЛУ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ 

 

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

току школске 2016/2017.године заснивао се на усвојеном Акционом плану за школску 

2016/2017. годину. Тако је у складу са наведеним планом реализовано следеће: 

 

1. Извршена је aнализа квалитета уписаних кандидата у прву годину студија школске 

2016/2017.године 

2. Извршена је aнализа успешности студената на испитима у току школске 

2015/2016.године на нивоу свих студијских програма и по сваком студијском 

програму. 

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

из:  

- Анкетe о разлозима одустајања од студирања у току школске 2015/2016.године 

- Анкете за вредновање квалитета управљања и подршке наставном процесу у 

току школске 2015/2016.године спроведене код запослених у септембру и 

октобру 2016.године 

- Анкете спроведене у децембру 2016. године код студената који су 

дипломирали у току 2014.године 

- Анкете спроведене код студената који су дипломирали у току 2016.године 

- Анкете за вредновање педагошког рада наставника спроведене након зимског 

семестра школске 2016/2017. године 

- Анкете за вредновање квалитета студијског програма спроведене након 

зимског семестра школске 2016/2017. године 

- Анкете за вредновање педагошког рада наставника теоријске наставе 

спроведене након летњег семестра школске 2016/2017. године 

- Анкете за вредновање педагошког рада наставника вештина спроведене након 

летњег семестра школске 2016/2017. године 

- Анкете за вредновање квалитета студијског програма спроведене након летњег 

семестра школске 2016/2017. године 

- Анкете вредновања квалитета управљања школом и квалитета подршке 

наставном процесу у току школске 2016/2017. године 

4. Извршена је aнализа резултата анализе корелације оцена наставника у анкетирању 

спроведено након зимског семестра школске 2016/2017. године и остварених 

просечних оцена студената 

5. Дефинисани је састав тимова за контролу реализације наставе и испита 
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6. Вршена је интерна провера квалитета наставног процеса у току зимског семестра  

школске 2016/2017.године 

7. Извршена је aнализа просечног трајања студија до дипломирања и броју 

дипломираних студената у току школске 2015/2016.године 

8. Вршена је анализа садржаја сајта Школе 

9. Редефинисан је садржај упитника за вредновања рада стручних служби и за оцену 

квалитета управљања и подршке наставном процесу 

10. Извршена је анализа учинка промоције Школе за упис студената у прву годину 

школске 2016/2017. 

11. Сачињен је Предлог измене Правилника о полагању завршног испита 

12. Редефинисан је садржај упитника и термин реализације анкете за вредновање 

квалитета оцењивања на испитима 

13. У циљу унпређења квалитета Комисија је у току школске 2016/2017.године донела је  

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

Регистар мера – школска 2016/2017.година ). 

 

 

У Ћуприји, 04.10.2017. године                                                

 

Председник Комисије  

за обезбеђење и контролу квалитета у 

току школске 2016/2017.године 

 

________________________________ 

др сц. мед Маја Јевђевић 

    


