ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Број : 01-76/33-5
Датум : 09.02.2011.
Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152-а

На основу чланова 17. и 55. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр
76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010), и Статута Високе туристичке школе
струковних студија у Београду, Наставно веће, дана 09.02.2011.године, доноси :

ПРАВИЛНИК О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА
ВИСОКЕ ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ
Основне одредбе
Члан 1.
Овим Правилником уређује се поступак за самовредновање и оцењивање квалитета
студијских програма, наставе, научно-истраживачког рада, оцењивања студената,
оцењивања наставника и сарадника, оцењивања уџбеника, литературе, библиотечких и
информатичких ресурса, ненаставне подршке и процеса управљања, оцењивања квалитета
простора и опреме, финансирања, оцењивања улоге студената у самовредновању и провери
квалитета, као и систематског праћења и периодичне провере квалитета Школе.
Члан 2.
Поступак за самовредновање и оцењивање квалитета спроводи се у циљу провере
реализације Стратегије за обезбеђење квалитета, стандарда и поступака за обезбеђивање
квалитета функционисања система обезбеђивања квалитета, као и побољшања квалитета
студијских програма, наставног процеса и услова рада у Школи.
Време у коме се поступак спроводи
Члан 3.
Поступак за самовредновање и оцењивање квалитета спроводи се периодично, а
најмање једном у три године.
Инструменти
Члан 4.
Основни инструменти самовредновања и оцене квалитета јесу упитници који се користе
у анкетама.
Поступак анкетирања спроводи Комисија за самовредновања и праћење квалитета Школе.
Састав Комисије самовредновања и праћење квалитета Школе утврђен је Правилником.

Вредновање
Члан 5.
Основ за спровођење поступка самовредновања и оцењивања квалитета чине
спроведене анкете запослених у Школи и студената Школе.
Анкетирање је анонимно. У анкетирању учествују студенти који присуствују настави у
време анкетирања. Време анкетирања одређује помоћник директора за наставу на предлог
Комисије.
Извештај о вредновању од стране студената
Члан 6.
Комисија за спровођење студентског вредновања Школе после спроведеног
поступка анкетирања, обрађује податке, анализира их и припрема Извештај о резултатима
вредновања студената у поступку самовредновања уз помоћ Одељења за рачунарскоинформационе послове Школе.
Извештај о резултатима студентског вредновања усваја Наставно веће Школе.
Комисија Школе предлаже одговарајуће корективне мере за побољшање квалитета свих
параметара који су били предмет оцене студената, узимајући у обзир све примедбе, и Наставном
већу доставља извештај.
Извештај о резултатима вредновању од стране запослених у Школи
Члан 7.
Извештај о вредновању од стране запослених у Школи сачињава Комисија за самовредновање и
праћење квалитета.
Комисија за самовредновање и праћење квалитета Школе разматра извештај и о томе обавештава
Наставно веће Школе, са предлогом корективних мера и предлогом за усвајање.
Извештај о самовредновању
Члан 8
Извештај о самовредновању сачињава Комисија за самовредновање ипраћење квалитета.
Извештај о квалитету студијских програма и наставног процеса сачињава Комисија
Комисија за самовредновање и праћење квалитета Школе предлаже одговарајуће мере за
побољшање студијских програма, наставног процеса и услова рада запослених.
Извештај о самовредновању Школе са предлогом корективних мера разматра и усваја Наставно
веће Школе.
Садржина Извештаја о самовредновању Школе
Члан 9.
Извештај о самовредновању Школе обухвата податке којима Школа исказује:
- Стратегију обезбеђења квалитета
- Стандарде и поступке за обезбеђење квалитета
- Систем обезбеђења квалитета
- Квалитет студијског програма
- Квалитет наставног процеса
- Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада
- Квалитет наставника и сарадника
- Квалитет студената

- Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса
- Квалитет упрваљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке
- Квалитет простора и опреме
- Финансирање
- Улога студената у самовредновању и провери квалитета
- Систематско праћење и периодична провера квалитета
Извештај о самовредновању Школе обухвата прилоге на основу којих је сачињен, а
то су: Извештај о резултатима студентског вредновања, Извештај о вредновању од стране
запослених у Школи, Извештај о квалитету студијских програма и наставног процеса и
Извештај о научно-истраживачком раду наставника и сарадника Школе.
Усвајање
Члан 10.
Извештај о самовредновању усваја Наставно веће Школе најмање на сваке три године.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 11.
Усвојен Извештај о самовредновању Школе на захтев доставља се Комисији за
акредитацију и проверу квалитета.
Члан 12.
Извештај о самовредновању Школе, објављује се на интернет страници Школе.
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

Председник Наставног већа
Проф. др Милан Скакун

