РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИСОКА ТЕКСТИЛНА СТРУКОВНА ШКОЛА
ЗА ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЏМЕНТ
Број: 01-31/1-2007
28.02.2013. године
Београд
Старине Новака бр. 24
На основу члана 15. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр.
76/2005), и члана 158. Статута Школе, Управни одбор Више техничке текстилне школе у
Београду, на седници одржаној дана 18.01.2007. године усвојио је Стратегију обезбеђења
квалитета, а Савет Високе текстилне струковне школе за дизајн, технологију и менаџмент у
Београду, правног следбеника Више техничке текстилне школе, на седници одржаној
28.02.2013.године Измене и допуне Стратегије, тако да пречишћен текст гласи:

СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА
1. Опредељење Школе је да непрекидно и систематски ради на унапређењу квалитета
својих програма;
Школа се определила да непрекидно и систематски ради на унапређењу квалитета својих
програма, наставе и услова рада. Своје определење Школа је исказала кроз основне задатке и
циљеве установе.
 Успоставља и одржава професионалан однос према корисницима услуга.
 Остварује стандардну услугу у домену образовања
 Развија студијске програме у седишту и ван седишта Школе, како би високо
образовање постало доступно већем броју корисника.
 Прати и усавршава студијске програме основних и специјалистичких струковних
студија, у циљу постизања високог нивоа образовања.
 Прати и развија систем квалитета, кроз кроз примену стандарда дефинисаних актима
Националног савета и израду, примену и развој сопствених докумената система
квалитета процедура, упутстава и записа
 Обезбеђује транспарентност информација
2. Мере за обезбеђење квалитета
Школа предузима мере за обезбеђења квалитета кроз доношење, примену и развој елемената
система квалитета према стандарду ISO 9001 и кроз потпуно испуњење стандарда за
самовредновање и оцењивање квалитета високошколских.
С обзиром да је Школа увек изложена надзору и критици од стране корисника услуга –
студената, оснивача-државе, органа управе, државних инспекција и медија, у Школи постоји
потпуна мотивисаност и определење запослених за примену стандарда, како би квалитет
услуга из области образовања био на високом нивоу.
Систем квалитета који успоставља Школа даје могућност менаџменту Школе да има потпуну
контролу у најважнијим сегментима пословања, а истовремено, олакшава свакодневни посао
запослених.
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3. Субјекти обезбеђења квалитета
На обезбеђењу квалитета дужни су да се ангажују сви запослени у
Школи, као и органи Школе, свако у свом делокругу. Допринос обезбеђењу квалитета дају и
студенти својом оценом студијских програма, наставе, наставника, стручних служби, услова
рада.
Посебно активну улогу у оцени квалитета студијских програма, наставе и услова рада има
Комисија за обезбеђење квалитета.
Оцену квалитета студијских програма, наставе и услова рада у Високошколској јединици ван
седишта Школе врши посебна Комисија за обезбеђење квалитета.
Надлежност и начин рада субјеката обезбеђења квалитета ближе се уређују Статутом Школе
и Правилником о самоврадновању и оцени квалитета студијских програма наставе и услова
рада.
4. Области обезбеђења квалитета
Обезбеђење квалитета захвата студијске програме, наставу, истраживање, вредновање
студената, уџбенике, литературу, ресурсе, ненаставну подршку, као и процес управљања.
5. Опредељење за изградњу организационе културе квалитета
Школа се опредељује за изградњу организационе културе квалитета и подстиче запослене на
високу мотивисаност за позитивне промене и тимски рад.
6. Повезаност образовне, научноистраживачке, уметничке и стручне делатности
Школа се опредељује да подстиче и подржава стручна усавршавања наставника и осталих
запослених , како би квалитет образовног процеса достигао виши ниво.
7. Преиспитивање и унапређење стратегије обезбеђења квалитета.
Стратегија обезбеђења квалитета се периодично преиспитује при избору сваког новог
менаџмента, на три године, у циљу вредновања њихове сврсисходности у процесу
планирања и расподеле ресурса.
8. Реализација стратегије обезбеђења квалиета
Стратегија обезбеђења квалитета реализоваће се у складу са Правилником о самовредновању
и оцени квалитета студијских програма наставе и услова рада, којим се ближе дефинишу
тела и поступци везани за праћење обезбеђивање, унапређење и развој квалитета студијских
програма, наставе и услова рада.
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ШКОЛЕ
др Ана Аксентијевић Јелић
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