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Шабац
На основу чланa 65 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
73/2018, 67/2019. и 6/2020.-др.закон) члана 229 и 229а Статута Академије струковних студија Шабац,
пречишћен текст број: 01-02/2020 од 31.12.2020. године, Наставно-стручно веће Академије струковних
студија Шабац, на седници одржаној 17.02.2021. године, донело је

ОДЛУКУ
о формирању Комисије за обезбеђење квалитета
I) ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за обезбеђење квалитета у следећем саставу:
1. мр Бранка Павловић - предавач на Одсеку студија за васпитаче и медицинске сестре
васпитаче, председник Комисије,
2. др Сања Вулетић - професор на Одсеку студија за васпитаче и мед. сестре- васпитаче, члан,
3. др Драгана Илић Удовичић- професор на Одсеку за медицинске и пословне-технолошке
студије, члан,
4. др Немања Стошић - предавач на Одсеку за пољо.-пословне студије и туризам, члан,
5. Данијел Чабаркапа - представник запослених из канцеларије стручних служби одсека, члан,
6. Катарина Илић - студент основних струковних студија на Одсеку за медицинске и пословнетехнолошке студије, бр.индекса 8-45/2019, члан и
7. Тијана Адамовић - Студент мастер струковних студија на Одсеку студија за васпитаче и
медицинске сестре васпитаче, бр.индекса 51/20 МАС, члан.
II) ДЕЛОКРУГ РАДА ИМЕНОВАНЕ КОМИСИЈЕ:
- предлагање и редефинисање Политике квалитета,
- припрема предлога Стратегије обезбеђења квалитета и акционог плана,
- промовисање и развој културе квалитета,
- планирање и координација активности у вези са праћењем и контролом квалитета према
годишњем плану рада Академије,
- подношење Извештаја о раду и стању у области квалитета Већу Академије,
- координација активности спољашње провере квалитета,
- разматрање извештајa са анкетирања студената,
- давање налога за корективне и превентивне мере,
- одређивање поткомисија за обезебeђење квалитета Одсека,
- образовање радних тела Комисије,
- доношење општих аката из своје надлежности и
- обављање и других активности од значаја за унапређење квалитета рада Академије.
III) Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Академије

др Светлана Карић, проф.

Одлуку доставити: Комисији 7х, архиви Већа, архиви Одсека 3х и општој архиви.

