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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НА ОБЕЗБЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ 

ЗА  ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 
 

Активност Временско трајање  Одговорна особа/тело 

Анализа квалитета студијских програма:  

• Циљеви студијског програма  

• Структура и садржај студијског програма  

• Радно оптерећење студената – ЕСПБ  

• Компетенције које студенти стичу 

-у току зимског и 

летњег семестра 

шк.2019/20. године 

 

Руководиоци већа смера;  

Помоћник директора; 

Наставници;  

Студентска служба. 

Комисија за самовредновање;  

Анализа сајта школе - доступност и ажурност 

информација за студенте и друге 

заинтересоване; 

-периодично у току 

шк.2019/2010. године 

Помоћник директора;  

Већа студијских програма; Студентски 

парламент; Информатичар. 

Анализа услова и могућности за нове студијске 

програме, развијање програма и подношење 

захтева за акредитацију. 

по одлуци Наставно- 

научног већа 

2019/20. године 

Директор школе;  

Наставно-стручно веће;  

Већа студијских програма;  

Стручне службе. 

Анализа кретања у струци студената који су 

завршили Високу школу 

континуирано у току 

шк.2019/2020. године 

-Студентска служба; 

- Комисија за самовредновање; Студенти 

који су завршили ВШССВПИ Сирмијум. 

- Анализа пролазности студената и постигнутог 

успеха студената током испитних рокова  на 

испитима 

- Извештај о пролазности студента и 

постигнутом успеху студената на испитима 

Испитни рок (2020. 

године): 

-јануарски, 

априлски,јунски, 

септембарски, 

октобарски 

- Наставници 

-Руководиоци већа смера 

- Студентска служба 

-Комисија за самовредновање; 

- Председник комисије за самовредновање 

Израда инструмената за самовредновање у 

области студијских програма и наставе. 

-континуирано у току  

шк.2019/20. године 

 

Комисија за самовредновање. Студентски 

парламент 

Наставници 

Анализа нивоа остварености очекиваних исхода 

студијских програма/стечених компетенција 

студената и њихова усклађеност са описом 

радних места послодаваца. 

мај-јун 2020.год. Комисија за самовредновање; 

 Већа студијских програма;  

Руководиоци већа смера; 

Наставници 

Студенти. 

-Измене и допуне Правилника о издавачкој 

делатности 

-Прослеђивање измена и допуна Правилника о 

издавачкој делатности Наставно-стручном већу 

Школе 

-мај 2020.год. 

 

 

-јун  2020. године 

 

-Комисија за писање Правилника о 

издавачкој делатности. 

-Председник Комисије за писање 

Правилника о издавачкој делатности. 

-Промоција ВШССВПИ Сирмијум  за упис на 

све студијске програме и нивое студија. 

-Укључивање студентског парламента у процес 

планирања и реализација промоције ВШССВПИ 

Сирмијум и маркетинга за упис на све студијске 

програме и нивое студија. 

у току летњег семестра 

шк.2019/20. године 

Директор школе;  

Тим за маркетинг Школе; 

Руководиоци већа смера;  

Комисија за самовредновање; Наставници,  

Секретар школе. 

Студентски парламент. 

-Ажурирање картона научног радника 

 - израда Извештаја о стручно-истраживачком и 

уметничком раду наставника и сарадника. 

- у току  шк.2019/20. 

године 

- септембар 2020.год. 

-Наставници;  

-Тим за администрацију и верификацију 

научног картона радника. 

-Комисија за самовредновање 

-Спровођење анкете о педагошком раду 

наставника и сарадника. 

- Обрада анкете и Извештај о педагошким 

квалитетима наставника и сарадника. 

-  децембар/ 2019. год. и 

мај 2020.године 

- фебруар 2020. год. и 

јун 2019.год. 

Комисија за самовредновање 

 

- Семестрални извештај   

 - Извештаја  о реализацији наставе 

- јануар  и јун 2020.год. 

- фебруар и јул 2020. 

- Наставници 

- Помоћник директора  
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год. -Руководиоци смера 

-Активирање форума за развој активности 

Алумни клуба 

- у току зимског 

семестра шк.2018/19. 

године 

 

Руководиоци већа смера;  

Наставнници; 

Администратор Алумни клуба; 

Тим за самовредновање; 

Студентски парламент;  

Студенти. 

Спровести истраживање о задовољству 

студената опремљеношћу и радом библиотеке и 

доступношћу интернета и других 

информатичких ресурса. 

-мај 2020.год. Комисија за самовредовање;  

Библиотекар;  

Студентски парламент;  

Студенти. 

Естетско уређење простора у ВШССВПИ 

Сирмијум. 

-у току шк.2019/2020. 

год. 

Наставници уметничке групе предмета;  

Студентски парламент;  

Студенти. 

Спровођење активности евалуације управљања 

ВШССВПИ Сирмијум. 

-у току шк.2019/2020. 

год. 

Комисија за самовредновање;  

Наставници и сарадници; 

Руководиоци већа смера; Секретаријат 

школе; Рачуноводство школе; Студентска 

служба. 

Организација стручно-научне конференције У току летњег семестра 

2020. год. 

Директор школе;  

Наставно-стручно веће;  

Секретар стручно-научне конференције;  

Редакцијски и организациони одбор;  

Комисија за самовредновање;  

Наставници;  Студенти; Секретар школе;  

Рачуноводство школе. 

Сарадња са локалном заједницом, 

послодавцима, националном службом за 

запошљавање, културно-уметничким и другим 

удружењима. 

Континуирано у току 

шк.2019/20.год. 

-Директор школе 

-Тим за маркетинг Школе 

-Помоћник директора 

-Руководиоци смера 

- Комисија за самовредновање 

Анализа учешћа наставника и сарадника на 

стручним скуповима и њихово финансирање. 

Континуирано у току 

зимског и летњег 

семестра 

шк.2019/20.год. 

Директор школе;  

Председници већа студијских програма;  

Комисија за самовредновање;  

Секретар школе;  

Шеф рачуноводства 

Анализа задовољства студијама дипломираних 

студената. 

у току шк. 2019/20. Комисија за самовредовање; Студентски 

парламент;  Студенти. 

Осмишљавање нових пројеката и аплицирање 

код различитих институција у земљи и 

иностранству. 

у току шк.2019/2010. 

године 

Директор школе;  

Наставно-стручно веће;  

Већа студијских програма;  

Шеф рачуноводства;  

Стручне службе. 

Дефинисање мера (превентивно/корективне) за 

унапређење процеса самовредновања. 

Октобар 

2020. 

- Комисија за самовредновање; 

- Руководиоци већа. 

- Наставници и сарадници;  

- Студентски парламент; 

- Студенти. 

Пратити промене закона у области права и 

финансијског пословања и 

примењивати  промене. 

Континуирано у току 

шк.2019/20.год. 

Директор школе;   

Шеф рачуноводства; 

Секретар школе. 

 


