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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                          

ВИСОКА ТЕКСТИЛНА СТРУКОВНА ШКОЛА  

ЗА ДИЗАЈН, ТЕХНОЛОГИЈУ И МЕНАЏМЕНТ 

Број: 01-392 

Датум: 21.06.2019. године 

Б е о г р а д 

Старине Новака бр. 24 

 

На основу члана 35. Статута Школе бр. 01-168 од 07.03.2018. године, Савет Високе 

текстилне струковне школе за дизајн, технологију и менаџмент, на седници одржаној 

21.06.2019. усвојио је измене и допуне Стратегије обезбеђења квалитета, 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 да:  

 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 свих нивоа струковних студија, у циљу 

постизања високог нивоа образовања. 

 прати и развија систем квалитета, кроз примену стандарда дефинисаних актима 

Националног савета за високо образовање 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 установа и студијских програма.  

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.  

 

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.  
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Посебно активну улогу у оцени квалитета студијских програма, наставе и услова рада има 

Комисија за квалитет. 

Надлежност и начин рада субјеката обезбеђења квалитета ближе се уређују Статутом Школе 

и општим актима. 

 

4. Области обезбеђења квалитета 

Обезбеђење квалитета захвата: студијске програме свих нивоа студија, наставни процес, 

научноистраживачки, уметнички и стручни рад, наставнике и сараднике, студенте, уџбенике, 

литературу, библиотечке и информатичке ресурсе, управљање Школом, ненаставну 

подршку, простор и опрему. 

 

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.  

Стратегију обезбеђења квалитета периодично преиспитују, након избора сваког новог 

менаџмента, на три године, органи Школе: Комисија за квалитет, Наставно-стручно веће и 

Савет. 

У процесу преиспитивања Стратегије обезбеђења квалитета и целог система управљања 

квалитетом, према одговарајућој процедури, на основу оцене усаглашености Стратегије са 

циљевима и степеном остварења, пројектују се корективне мере за њено унапређење. 

 

8. Реализација  стратегије обезбеђења квалитета 

Стратегија обезбеђења квалитета реализује се доношењем и спровођењем Правилника о 

стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета, документа Мере и субјекти за 

обезбеђење квалитета и другим општим актима у складу са потребама, а која су неопходна за 

контролу и унапређење квалитета. 

За спровођење ове стратегије Комисија за квалитет сачињава Акциони план којим ће се 

ближе утврдити циљеви, мере и активности које ће се предузети. Акционим планом ће се 

предвидети рокови за извршење планираних активности, као и тела која ће бити надлежна за 

спровођење дефинисаних мера.                                                                                                                                                                                     

 

 

 

  ПРЕДСЕДНИК  САВЕТА ШКОЛЕ 

                                                                                            др Адела Медовић Баралић  


