
ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

Број : ___________ 

Датум : __________ 

Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152-а 

 

   

На основу члана 197. Статута Високе туристичке школе струковних студија у Београду, 

Наставно веће Школе, дана 09.02.2011.године, доноси : 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ И РАДУ 

 КОМИСИЈЕ ЗА  САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРАЋЕЊЕ  КВАЛИТЕТА 

ВИСОКЕ ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ 

 

 
 

Члан 1. 
 

 Овим Правилником уређује се начин, делокруг рада и састав Комисије за 

самовредновање и праћење квалитета. 

 

Комисија за самовредновање 

Члан 2. 
 

 Програм самовредновања и оцене квалитета студијских програма, наставе и 

услова рада у Школи спроводи Комисија за самовредновање и праћење квалитета (у 

даљем тексту Комисија). 

Члан 3. 
 

 Комисију за самовредновање именује Наставно веће. 

 

Члан 4. 
 

 Комисија има седам чланова од којих су четири из реда наставника, један из реда 

сарадника, један из реда ненаставног особља и један  представник студената. 



 На првој седници Комисије бирају се председник и секретар Комисије. 

 Председник Комисије  је одговоран за планирања и координацију њеног рада.  

 

Члан 5. 
 

Комисије се бави следећим пословима: 

1. спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета студијских 
програма, наставе и услова рада; 

2. примењује критеријуме и поступке из правилника који доноси надлежно 
Министарство; 

3. на захтев Комисије за акредитацију доставља информације о поступку и 
резултатима самовредновања, као и друге податке од значаја за оцену 
квалитета студијских програма, наставе и услова рада; 

4. поступак самовредновања спроводи у интервалима мањим од три године; 

5. подноси извештаје о спроведеним поступцима самовредновања Наставном 
већу и директору Школе; 

6. обавља и друге послове из своје надлежносту у складу са Статутом и 
Правилником. 

 

Члан 6. 

 

Комисија може ангажовати компетентна лица, односно оперативне групе за обраду 

појединих питања (израда извештаја о кадровима, студентима, ненаставном особљу, о 

менаџменту Школе, о раду Студентске службе, издавачкој делатности, набавкама опреме 

и друго).  

Предлог са образложењем за ангажовање Комисија подноси директору Школе. 

 Директор Школе својим решењем именује чланове оперативне групе. 

 

Циљеви самовредновања 

Члан 7. 
 

Циљеви самовредновања су побољшање квалитета наставног процеса и 

студијских програма и услова рада. 

 



Извештаји 

Члан 8. 

Комисија припрема и сачињава анкете, поступак анкетирања, обрађује податке, 

анализира и припрема извештаје и обавља и друге радње у вези самовредновања и 

оцењивања квалитета Школе. 

Комисија доставља извештаје Наставном већу на усвајање. 

Комисија на основу спроведених анализа, даје предлоге за унапређење и 

побољшање квалитета. 

 

Члан 9. 

Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања и биће истакнут на Огласној табли 

Школе. 

 

      Председник Наставног већа 

 

          Проф. др Милан Скакун 


