Прилог 3.3. Документ о анализи резултата анкета и о усвајању корективних и
превентивних мера
АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА АНКЕТА И УСВОЈЕНЕ КОРЕКТИВНЕ И
ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ
Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета
- Започети процес укључивања у рад Комисије за квалитет нових чланова
- Спровођење упитника за самопроцену компетенција дипломираних студената
током целе школске године (измене унети у Акциони план)
- Студентске евалуације за студенте треће године радити у фебруару и јуну
(измене унети у Акциони план)
- Студентске евалуације за студенте прве и друге године радити у фебруару и
октобру (измене унети у Акциони план)
Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета
- Доношење Правилника који регулише једнакост и равноправност студената по
свим основама
- Појачана и конкретизована улога појединих чланова Комисије за квалитет у вези
са повећањем квалитета рада (прегледност сајта, медијација чланова
Студентског парламента и осталих субјеката Високе школе, помоћ при
регистрацији Студентског парламента као удружења грађана, праћење промена
на сајту КАПКА, унапређење студентских анкета и др.)
Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета
- Започети процес укључивања у рад Комисије за квалитет нових чланова
Стандард 4: Квалитет студијског програма
- Наставити са додатним консултацијама (суботама) и комуникацију мејловима у
циљу веће доступности професора
- Већи акценат ставити на предиспитне обавезе и мотивисање студената за
испуњавање предвиђених захтева у скалу са критеријумима квалитата
студијских програма
- О свим евентуалним изменама у акредитованим студијским програмима
(дозвољеним у складу са Законом) ажурно извештавати КАПК
- Направити анкету за процену квалитета дипломираних студената од стране
послодаваца
Стандард 5: Квалитет наставног процеса
- Наставити са праћењем испуњавања планова
- Наставити са израдом годишње анализе квалитета наставног процеса и вршити
потребна побољшања - интензивирати учешће неких наставника у едукацијама
које ће помоћи развој наставничких компетенција, посебно дидактичко методичких
- Укључити више актера наставног процеса, како наставника тако и студената, у
праћење квалитета наставног процеса

Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада
- Подстицати наставнике да континуирано ажурирају податке у књизи наставника
- Наставити са подршком наставника за бављење научно-истраживачким радом
кроз учешће у домаћим и међународним истраживањима и на научним
скуповима у земљи и иностранству
Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника
- Наставити са перманентном едукацијом наставног кадра и њиховим даљим
усавршавањем кроз учешће на међународним и домаћим скуповима
- Интензивније укључивање у научно - истраживачке пројекте млађих наставника
- Објављивање научно-истраживачког рада наставника у часописима на SCI
листи
Стандард 8: Квалитет студената
- Иницирање Студентског парламента и студената по питању укључивања у
самосталну израду пројеката и аплицирања код различитих Фондова
- Интензивније укључивање Студентског парламента и студената у изради и
реализацији пројеката Високе школе
- Интензивније укључивање студената у организацију и учешће на јубиларном 20.
Округлом столу о даровитости
- Интезивирање даљих активности у вези са формирањем АЛУМНИ удружења
васпитача који су завршили своје студије у Вршцу
- Интезивирање рада спортске секције (два пута недељно, израда пројеката и
аплицирање на конкурсима са циљем бољег опремања и покретања нових
садржаја секције)
- Подршка студентима у вези са учешћем на будућим Струковијадама
(менторство при изради истраживачких радова, усмеравање рада спортске
секције, финансијска помоћ и сл.)
- Медијација студената и представника Студентског парламента у циљу
успостављања боље комуникације
- Боља укљученост студената, преко њихових представника, у процесе
одлучивања у вези са студијским програмом
- Интезивирање сарадње студената Високе школе са ученицима и запосленима у
Дому ученика средњих школа из Вршца (организација спортских сусрета,
трибина, израда заједничких пројеката, заједничких представа и сл.)
- Повећање видљивости заказаних термина испита за све испитне рокове у току
године на сајту Школе и на огласној табли.
Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информационих
ресурса
- Приступити изради електронског каталога (сагледати могућности аплицирања
на пројекте за подизање квалитета информационих ресурса, квалитета
студирања и сл.- Покрајински секретаријат за образовање, за науку, омладину
итд.),
- Прецизирати правила библиотечких услуга и учинити их видљивим (истаћи
правила рада библиотеке и читаонице – у библиотеци, на огласној табли и сл.)
Стандард 11: Квалитет простора и опреме
- Наставити са континуираним одржавањем и опремањем простора и опреме

Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета
- Медијација студената и представника Студентског парламента у циљу
успостављања боље комуникације
- Боља укљученост студената, преко њихових представника, у процесе
одлучивања у вези са студијским програмом

-

