Правилник о самовредновању К.2.01

ПРИЛОЗИ
1. Акциони план
Термини
Истраживање

Спровођење
истраживања

Припрема, обрада
и анализа
резултата

Разматрање и
усвајање резултата

1. Вредновање
студијских програма
од стране

Приликом издавања

дипломираних

Уверења о

студената основних и дипломирању
специјалистичких

Редовна седница

студија
Током године на

У месецу новембару

основу података о
2.Вредновање

послодавцима са

студијских програма

сајта Школе –

од стране

Алумни и на други

послодаваца

начин прибављених

Наставног већа након
завршетка обраде
резултата (децембар)

података о
послодавцима
3. Студентско
вредновање наставе

У свим триместрима
(VI недеља наставе у
триместру)

4. Студентско

Приликом уписа

вредновање дела

наредне године

студијског програма

студије

Закључно до

Тематска седница

завршетка првог

Наставног већа у

испитног рока по

октобру за сва три

завршетку триместра триместра
До краја првог
триместра

Редовна седница
Наставног већа
(фебруар, март)

Обрада анкете и
5. Анализа података о

података о уписаним

студентима уписаним Анкетирање

студентима из

у прву годину студија

студентске базе

(за основне студије)

приликом уписа

током септембра

Тематска седница
Наставног већа у
октобру

месеца
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Термини
Истраживање

Спровођење
истраживања

6. Анализа

и анализа
резултата

Разматрање и
усвајање резултата

30 дана након

Тематска седница

успешности полагања испитног рока на

закључивања

Наставног већа у

испита

крају триместра

испитног рока

октобру

После последњег

30 дана након

Редовна седница

испитног рока у

закључивања

Наставног већа у

школској години

испитног рока

децембру

7. Анализа
успешности
студирања по
студијским годинама

После сваког

Припрема, обрада

За специјалистичке студије термини се прилагођавају завршетку уписа на специјалистичке
студије
8. Испитивање
задовољства
запослених
(задовољство послом,
радом органа
управљања, условима

Редовна седница
На три године у

30 дана након

Наставног већа (мај)

трајању од две

завршеног

(информативно за

недеље (фебруар)

испитивања

чланове Већа, без
усвајања)

рада и радном
климом)

Редовна Седница
9. Процењивање рада
служби Школе

Сваке године (на

У месецу након

крају трећег

завршетка

триместра)

истраживања

Наставног већа (до краја
календарске године)
(информативно за
чланове Већа, без
усвајања)

Напомена: Истраживања су усаглашена са стандардима и Упутством за припрему извештаја о
самовредновању у високошколској установи.
Организација истраживања треба да буде таква да су резултати, обрада и анализа
компатибилни са захтевима за спољашњу проверу квалитета.
Једна тематска седница Наставног већа може да се одржи за разматрање и усвајање
резултата добијених за истраживања која се временски поклапају.

Измена 0
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