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 На  основу   Закона  о  високом  образовању  и  Статута  Високе 
здравствено-санитарне  школе   струковних  студија  „Висан“  у  Београду, 
Савет Високе здравствено санитарне школе струковних студија“Висан“ на 
седници одржаној дана 26.09.2007. године усвојио је: 

СУБЈЕКТЕ И МЕРЕ У ОБЕЗБЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА

Субјекти  обезбеђења  квалитета   у  Високој  здравствено  санитарној   
школи струковних студија „Висан“ су:

1. Студенти
2. Наставници
3. Орган пословођења (Директор школе)
4. Орган управљања (Савет)
5. Комисија за самовредновање и оцењивање квалитета
6. Студентски парламент

Мере у обезбеђењу квалитета за појединачне субјекте су следеће:

Студенти
• Попуњавају анонимне анкете које се односе на различите  области 

контроле квалитета.
• У писменој и усменој комуникацији с различитим субјектима 

обезбеђења квалитета дају сугестије и предлоге.
• Учествују у раду Савета
• Учествују у раду Комисије
• Учествују у раду Студентског парламента

Наставници
• На основу студентских анкета  унапређују програм, наставу и 

вредновање студентског рада.
• Учествују на стручним и научним скуповима. Објављују у научној и 

стручној периодици. Учествују у научним пројектима. Учествују у 
међународној сарадњи.

• Пишу уџбенике
• Објављују монографске публикације.
• Предлажу набавку неопходних уџбеника и књига за реализацију 

програма и унапређење квалитета наставе.



• Предлажу набавку техничких средстава неопходних за унапређење 
наставе.

• Испуњавају анонимну анкету у којој су евалуирали ненаставну 
подршку и процес управљања у Школи.

• Усмено и писано предлажу различитим субјектима мере за 
унапређење квалитета

Директор Школе
• Врши контролу спровођења наставног програма, држања наставе и 

остваривања школског календара.
• Предузима превентивне мере (разговоре са запосленим) везаним за 

различите области контроле квалитета.
• Доноси одлуке из свог делокруга које директно утичу на унапређење 

квалитета (издавање уџбеника, набавка књига, очигледних и 
техничких средстава неопходних за унапређење квалитета наставе).

• Доноси одлуке из свог делокруга које су имали за циљ унапређење 
унапређење изгледа и функционалности радне средине 

• Доноси одлуке из свог делокруга које су имале за циљ унапређење 
ванаставне подршке

• Сарађује са Саветом школе и Наставно-научним већем у 
унапређивању процеса управљања

Наставно веће
• Разматра евалуационе анкете студената и самовредновање 

наставника 
• Сугерише мере на побољшању програма, наставе, и вредновања 

студентског рада.
• Приликом избора наставника у радни однос и звање подржава 

научну, стручну и педагошку компетентност
• Усвоја издавачки план за објављивање уџбеника и књига
• Предлаже набавкууџбеника и књига за библиотеку
• Предлаже набавку техничких средстава неопходних за унапређивање 

наставе
• Разматра мере за побољшање ненаставне подршке 
• Разматра Стратегију за унапређење квалитета и извештаје комисије 

за праћење квалитета
• Сарађује са директором и Саветом Школе у управљању школом.

Савет Школе
• Усваја Сатут Школе.
• У складу са изменама закона и потребама мисије школе и 

унапређења квалитета у њој врши измене статута.
• УсвајаПравилник о студирању и врши, у складу с променама Закона, 

одговарајуће измене у њему.
• Усваја правилник о самовредновању и унапређењу квалитета.
• Усваја правилнике о уџбеницима и издавачкој делатности.



• Одлукама из свог делокруга, везано за материјално пословање 
школе,  подржава издавање уџбеника и набавку наставних средстава 
и техничке опреме.

• У складу са својим законским и стаутарним овлашћењима учествује у 
управљању школом.

• Сарађује са директором, Наставним већем и Комисијом за 
унапређењем квалитета.

Комисија за самовредновање и оцењивање квалитета
• Доноси Правилник о самовредновању и унапређењу квалитета
• Сачињава стратегију за унапређење квалитета
• Разматра резултате обављених евалуационих анкета 
• Сугерише мере осталим субјектима 
• Подноси извештај Савету школе

Студентски парламент
• На основу Статута предлаже своје представнике у органе управљања 

и радна тела Школе
• Бира своје представнике у Комисији за обезбеђење квалитета
• Разматра извештаје Комисије за унапређење квалитета и даје 

предлоге превентивних и корективних мера
• По потреби, а у комуникацији са другим субјектима у Школи, даје 

сугестије и предлоге везане за све области обезбеђења квалитета

                                                                            Председник Савета

                                                                         Проф. др Недо Нунић, с.р.


