СТРАТЕГИЈA ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ВИСОКЕ ШКОЛЕ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА ПИРОТ
УВОД
Стратегија обезбеђења квалитета је стратешки развојни документ из области
обезбеђења квалитета високог образовања која дефинише основне приоритете
високог образовања у области обезбеђења квалитета, као и начин њиховог
остварења.
Овај документ је акт Високе школе који се периодично анализира и мења, и
који представља основу за израду акционих планова у области обезбеђења
квалитета.
1. МИСИЈА
Мисија Високе школе струковних студија за образовање васпитача је да
омогући највише стандарде и обезбеди стицање знања и вештина (компетенције) у
складу са програмима студија првог и другог нивоа. У складу са мисијом високог
образовања, неопходно је стално обезбеђивати трансфер у домену стручних
компетенција значајних за морални, социјални, културни и економски развој у
околностима које се континуирано мењају.

2. ЦИЉЕВИ
Циљеви су најнепосредније везани за садржај Закона о високом образовању,
као и онога што је његова визија. За основне циљеве наводи се:
- континуирани рад на остваривању и сталном унапређењу квалитета високог
образовања;
- побољшање квалитета студијских програма, наставе и услова рада;
- осигурање квалитета увођењем механизма вредновања који ће осигурати
висок ниво квалитета наставе и научно-стручног рада, као и укупног исхода
образовног процеса;
- стварање услова за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студијске
програме, примерене друштвеним потребама;
- стварање услова за покретање програма учења на даљину;
- укључивање студената као партнера у процес високог образовања;
- промовисање мобилности студената, наставника и сарадника;
- развој образовања током читавог живота;
- побољшање организације рада и процеса управљања школом;
- стално унапређење знања запослених;
- повећање обима и врста услуга;
- повећање доприноса локалној и националној заједници;
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-

закључивање уговора са стратешким партнерима из региона, европске и
међународне заједнице.

3. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
Полазну основу за израду Стратегије обезбеђења квалитета чине следећа
документа:
- Лисабонска конвенција о признавању квалификација високошколског
образовања у европској регији;
- Болоњска декларација;
- Прашки коминике;
- Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године,
- Закон о високом образовању;
- Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета
високошколских установа;
- Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета
високошколских установа;
- Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских
установа и студијских програма;
- Статут ВШССОВ Пирот.

4. ОБЛАСТИ И МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
-

студијски програми;
настава;
наставно особље;
оцењивање студената;
уџбеници и литература;
библиотека;
информациони ресурси;
простор и опрема;
ненаставно особље;
процес управљања;
јавност рада.

-

ОБАВЕЗНО
САМОВРЕДНОВАЊЕ
И
ОЦЕНА
КВАЛИТЕТА
СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И УСТАНОВЕ, у складу са стандардима
Националног савета за високо образовање у трогодишњим интервалимима.

-

СПОЉАШЊА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА, у складу са стандардима
Националног савета за високо образовање Републике Србије;
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-

РЕАКРЕДИТАЦИЈА И АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА,
у складу са стандардима Националног савета за високо образовање
Републике Србије;

-

ПОВЕЗИВАЊЕ
ОБРАЗОВНОГ,
СТРУЧНОГ
И
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА чији се садржаји и резултати, односно знања
користе у наставном процесу;

-

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА у следећим областима:
извођење заједничких студијских програма;
реализација заједничких пројеката;
издавачка делатност;
размена наставника и сарадника;
размена студената и др.

-

УСПОСТАВЉАЊЕ СТАЛНЕ САРАДЊЕ
са послодавцима и
дипломираним студентима у циљу добијања повратне информације о
квалитету студијског програма и компетенција које су стекли студенти
завршетком студија;

-

УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОМИСИЈА које се баве праћењем и контролом
квалитета у Школи и укључивање свих субјеката обезбеђења квалитета
(стручних органа, студената и ненаставног особља).

-

ОБАВЕЗА
ОБЈАВЉИВАЊА
интернет страни Школе;

-

ОБАВЕЗА ДА СЕ СТАЛНО ПРОМОВИШЕ И ИЗГРАЂУЈЕ КУЛТУРА
КВАЛИТЕТА у Школи;

резултата вредновања квалитета на

5. АКЦИОНИ ПЛАН
За спровођење ове стратегије, Комисија за обезбеђење и унапређење
квалитета сачиниће
акционе планове у којима ће се ближе утврдити
активности које ће се предузети са роковима за извршење, као и извршиоци за
спровођење тих мера.
6. ЗАВРШНИ ДЕО
Стратегија се објављује на огласној табли и сајту Школе.
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