На основу члана 15. став 1. Закона о високом образовању ("Службени
гласник РС, бр. 76/05), стандарда 1. Правилника о стандардима за
самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа
(„Службени гласник РС“, бр. 106/06), Статута и предлога директора Школе,
Савет Високе здравствено – санитарне школе струковних студија „Висан“
на седници од 26.09.2007.године, донео је
СТРАТЕГИЈУ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА
ВИСОКЕ ЗДРАВСТВЕНО САНИТАРНЕ ШКОЛЕ СТРКОВНИХ СТУДИЈА
„ВИСАН“
Члан1.
Висока здравствено – санитарна школе струковних студија „Висан“
(Школа) ће континуирано и систематски радити на унапређењу квалитета
програма применом стандарда и поступака за обезбеђење квалитета, које
утврђује Школа на основу стандарда за самовредновање и оцењивање
квалитета високошколских установа донетих од стране Националног
савета за високо образовање Републике Србије (службени гласник РС,
број 106/24.11.2006) и образовних стандарда Европске уније.
Висока здравствено – санитарна школа струковних студија „Висан“
утврђује стратегију обезбеђења квалитета и промовише је, како у самој
Школи, тако и у јавности.
Члан 2.
Стратегија обезбеђења квалитета садржи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

опредељење Школе да непрекидно и систематски ради на
унапређењу квалитета студијских програма,
мере за обезбеђење квалитета,
субјекте обезбеђења квалитета,
области обезбеђења,
определење за изградњу организационе културе квалитета,
повезаност образовне научноистраживачке делатности и стручне
делатности.
Члан 3.

Квалитет студијског програма обезбеђује се кроз праћење и проверу
његових циљева, структуре, радног оптерећења студената, као и кроз
осавремењивање садржаја.
Школа редовно и систематски проверава квалитет студијских програма
редовним прибављањем података од послодаваца, представника
Националне службе за запошљавање и других организација.

Учешће студената у оцењивању и осигурању квалитета студија и
студијских програма обезбеђује се преко њихових представника у
стручним органима Школе и Савета школе, као и непосредно
анкетирањем студената.
Члан 4.
Стандарде и поступке за обезбеђење квалитета доноси Наставно веће
Школе на предлог Комисије за обезбеђење квалитета.
Стандарди за обезбеђење квалитета садрже минимални ниво квалитета
рада Школе.
Поступци за обезбеђење квалитета се утврђују посебно за сваку област.
Школа је обавезна да стандарде и поступак за обезбеђење квалитета
учини доступним наставницима, студентима и јавности преко интернет
странице Школе.
Члан 5.
Школа формира комисију за обезбеђење квалитета из реда наставника,
сарадника, ненаставног особља и студената.
Правилником о стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета
утврђују се послови и задаци наставника, сарадника, ненаставног
особља, студената и комисије за обезбеђење квалитета у доношењу и
спровођењу стратегије, стандарда и постпка за обезбеђење квалитета.
Члан 6.
Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета се утврђују посебно за
сваку област и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

студијске програме,
наставу,
оцењивање студената,
уџбеничке литературе,
ненаставне подршке,
простора и опреме.
Члан 7.

Школа систематски прати и оцењује обим и квалитет истраживачког рада
наставника и сарадника.
Знања до којих Школа долази спровођењем одређених научних,
истраживачких и професионалних активности, активно се укључују у
постојећи наставни процес.

Школа подстиче своје запослене да се активно баве научним,
истраживачким и професионалним радом и да што чешће објављују
резултате свога рада.

Члан 8.
Школа континуирано и систематски прикупља потребне информације о
обезбеђењу квалитета и врши периодичне провере у свим областима
обезбеђења квалитета током којих проверава спровођење утврђене
стратегије стандарда и поступка за обезбеђење квалитета као и
достизање жељеног нивоа квалитета.
Школа ће изградити систем обезбеђења квалитета развојем
организационе структуре културе квалитета за спровођење и
преиспитивање ове стратегије, стандарда и поступака за обезбеђење
квалитета.
Ова стратегија се преиспитује најмање сваке треће школске године.

Члан 9.
Ова стратегија обезбеђења квалитета ступа на снагу наредног дана од
дана њеног доношења, а објављује се на интернет страници Школе.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
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