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Република Србија 

Висока медицинска школа струковних студија Ћуприја 

Број: 88498 

Датум: 07.11.2018. 

 

 

ИЗВШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА КОНТРОЛУ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ 

 

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

току школске 2017/2018.године заснивао се на усвојеном Акционом плану за школску 

2017/2018. годину. Тако је у складу са наведеним планом реализовано следеће: 

 

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

2017/2018.године 

2. Извршена је aнализа успешности студената на испитима на нивоу целе школске 

године и на свалом од испитних рокова у току школске 2016/2017.године на нивоу 

свих студијских програма и за сваки студијски програм појединачно. 

3. Спроведено је анкетирање свршених студената и студената треће године о 

заинтересованости за наставак школовања и извршена је анализа добијених резултата.  

4. Извршена је анализа статистичких података добијених од Нациналне службе за 

запошљавање Филијала Јагодина који се односе на незапослене на евиденцији 

Националне службе за запошљавање са стеченим струковним образовањем у области 

задравствене струке у току календарске 2015, 2016, и 2017.године на нивоу 

Поморавског округа и на нивоу Републике Србије. 

5. Предложено је Наставно-стручном већу које је и усвојило: 

- оснивање Етичког одбора у Високој медицинској школи струковних студија у 

Ћуприји 

- предлог да помоћник директора за наставу буде члан Комисије за обезбеђење и 

контролу квалитета 

- измене и допуне Правилника о студијама. 

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

из:  

- Анкете спроведене код бруцошa након уписа школске 2017/2018.године 

- Анкетe о разлозима одустајања од студирања у току школске 2017/2018.године 

- Анкете за вредновање квалитета управљања и подршке наставном процесу у 

току школске 2017/2018.године спроведене код студената у јуну 2018.године  

- Анкете спроведене у децембру 2017. године код студената који су 

дипломирали у току 2015.године 

- Анкете спроведене код студената који су дипломирали у току 2017.године 

- Анкете за вредновање педагошког рада наставника теоријске наставе 

спроведене након зимског семестра школске 2017/2018. године 

- Анкете за вредновање педагошког рада наставника вештина спроведене након 

зимског семестра школске 2017/2018. године 
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- Анкете за вредновање педагошког рада наставника теоријске наставе 

спроведене након летњег семестра школске 2017/2018. године 

- Анкете за вредновање педагошког рада наставника вештина спроведене након 

летњег семестра школске 2017/2018. године 

- Анкете за вредновање квалитета реализације испита у току школске 2016/2017. 

године 

- Анкете за студената који су се исписали у току школске 2017/2018. године 

7. Извршена је aнализа броја исписаних студената у периоду од 01.10.2015. до 

30.09.2018. године 

8. Извршена је aнализа успешности студената у току школске 2017/2018.године 

9. Извршена је aнализа квалитета пријављених кандидата у прву годину студија школске 

2018/2019.године 

 

 

У Ћуприји, 07.11.2018. године                                                

 

 

    Председник Комисије  

за обезбеђење и контролу квалитета 

 

     др Слађана Арсић  

   


