Акциони план унапређења квалитета за 2010/11 и 2011/12 годину

Стратешки циљ 1
Стратешки циљ: Испуњење и одржавање Националних стандарда квалитета за акредитацију
високошколских установа и студијских програм свих нивоа студија
Оперативни циљ: Припрема за акредитацију Школе за 2012/2013
Стратегија: Максимално ангажовање свих запослених у свом делокругу рада према плану за
прирему зa акредитацију Школе

Оперативни кораци-активности

Одговорност

Рок

Ресурси

Оперативни кораци су одређени процедуром коју је
прoписала Комисија за акредитацију
високошколских установа

Стратешки циљ 2
Стратешки циљ: Имплементацију и унапређење менаџмент система за управљање Школом

Оперативни циљ: Преиспитати и унапредити Систем обезбеђења квалитета Школе
Стратегија: Потпуна примена докумената СОК-а од стране свих запослених, предлагање могућих
унапређења

Оперативни кораци-активности
Праћење и анализа имплементације докумената
Система обезбеђења квалитета (СОК-а) у:
• Управљању Школом и обезбеђењу ресурса;
• Реализацији студијских програма (упис студената,
наставни процес и развој образовнх садржаја) (У
складу са реализацијом стратешког циља )
• Научно-истраживачком и стручном рада
• У процесу мерења, анализе и унапређења СОК-а
Преиспитивање имплементације СОК-а
Дефинисање корективних мера за унапређење
СОК-а

Одговорност

Рок

Ресурси

Стратешки циљ 3
Стратешки циљ: Испуњење, одржавање и стално унапређење квалитета студијских програма, процес
извођења наставе и вредновања студената на свим нивоима студија
Оперативни циљ: Анализирати и унапредити реализацију студијских програма и вредновања
студената Школе
Стратегија: Потпуна примена докумената којима је обезбеђен квалитет студијских програма од
стране свих запослених, предлагање могућих унапређења

Оперативни кораци-активности

Одговорност

Рок

Ресурси

Праћење реализације студијских програма и
вредновања студената
Анализа реализације студијских програма и
пролазности студената
Преиспитивање реализације студијских програма и
дефинисање унапређења

Стратешки циљ 4
Стратешки циљ: Испуњење и одржавање најбоље пословне праксе за покретање и реализацију
научно-истраживачких и развојних пројеката на регионалном, националном и међународном ниво;
Оперативни циљ: Издавање радова наставника и сарадника
Стратегија: Стимулисати наставнике и сараднике да објављују радове у међународним часописима
са SCI листе

Оперативни кораци-активности
Израда "рефернц листи" наставника и сарадника

Одговорност

Рок

Сви наставници
и сарадници

Ресурси
Сви
наставници и
сарадници

Припрема Библиографија радова наставника и
сарадника
Издавање Библиографије радова наставника и
сарадника

Стратешки циљ 5
Стратешки циљ: Стварање и одржавање услова у којима ће студентима бити понуђени
најсавремснији студијски програми, најбољи услови за учење, практични рад и ван наставне
активности које ће им омогућити запослење у земљи и иностранству;
Оперативни циљ: Унапређење услова рада студената
Стратегија: Унапредити и осавременити услове рада студирања

Оперативни кораци-активности
Реновирање и осавремењавање рачунарских
лабораторија
Реновирање и опремање учионица

Одговорност

Рок

Ресурси

Стратешки циљ 6
Стратешки циљ: Омогућавање запосленим у Школи најбоље услове за лично усавршавање,
материјалне и остале погодности које не заостају за сличним институцијама;

Оперативни циљ: Унапредити радне услове запослених
Стратегија: Унапредити и осавременити радне услове запослених

Оперативни кораци-активности
Набавка рачунара за потребе запослених
Набавка додатне ненаставне опреме

Одговорност

Рок

Ресурси

