Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије
Здравка Челара 16
Београд
Регистар превентивних/корективних мера

1

Измене у Правилнику
о студијама

Могућност студената да

Није дефинисан број

пређу на други модул у

студената по модулима

оквиру дозвољеног броја

на основним студијама

/ корективнемере

мр Миланко Краговић,

др Александар Сугарис,

шеф студијског већа за

председник Комисије за

Интернет технологије

обезбеђење квалитета

Напомена

корективне мере

Запослени задужен за
верификацију превентивне

Рок верификације

Запослени задужен за
реализацију превентивне /

Рок за
реализацију

Узрок неусаглашености

Ознака
документа

корективне мере

Опис неусаглашености

Захтев стандарда

Опис превентивне /

Назив организационе целине: Наставна јединица

SRPS ISO 9001

1

Бр. прев. / кор.
мере

Редни број

Година: 2013/14 и 2014/15

VII
седница
НВ
17.9.`14.

Усвајање пакета
- Надлежност Наставног
2

2

Измене у Статуту

већа,

Високе ICT школе

- назив Правилника о
самовредновању

докумената за

Драгица Стајић,

спровођење политике

секретар Школе и

квалитета захтева и

Комисија за статутарна

промене у Статуту

питања

др Александар Сугарис,
председник Комисије за
обезбеђење квалитета

нареднa
пречишћ
ена
верзија
Статута

Усвајање процедуре
3

којом ће се вршити
котрола процедуре
оцењивања

Верзија 1

Неиспуњење захтева

Непостојање

рецензената из Извештаја

механизама којима се

о спољашњој провери

врши контрола

осигурања kвалитета из

спровођења процедуре

2012. године

за оцењивање

SRPS ISO 9001

школе

К.3.04-3

др Биљана Гргуровић,

др Александар Сугарис,

лице задужено за

председник Комисије за

квалитет

обезбеђење квалитета

усвојено
XLVI
седница
Савета
22.12.`14

стр.1

Усвајање процедуре
4

4

којом се обезбеђује
поштовање плана и
распореда наставе

Неиспуњење захтева

Непостојање

рецензената из

механизама којима се

Извештаја о спољашњој

врши контрола

провери осигурања

реализације плана и

Квалитета из 2012. године

распореда наставе ве

У Београду,

SRPS ISO 9001

Регистар превентивних/корективних мера

К.3.04-3

др Биљана Гргуровић,

др Александар Сугарис,

лице задужено за

председник Комисије за

квалитет

обезбеђење квалитета

усвојено
XLVI
седница
Савета
22.12.`14

Лице задужено за квалитет

01.07.2105.

Верзија 1

К.3.04-3

2

