
Висока школа струковних студија 
„СПОРТСКА АКАДЕМИЈА“ 

У склноу сн Знконом о високом обрнзовнњу Ннстнвно-ннучно веће Спортске нкноемије нн сеоници 
 ооржнној 22.11.2010. гооине. оонело је оолуку о обрнзовнњу: 

Центра за квалитет и унапређење и развој студијског програма, 
 као и наставе и научно истраживачког рада. 

 Центнр имн члнновн – из реоовн ннстнвникн и снрноникн и неннстнвног особљн и стуоеннтн. 
Активности у облнсти осигурнњн и уннпређењн квнлитетн су оргннизовнне кроз рно 4 комисије Центрн: 
  Комисијн зн прнћење оптерећењн стуоеннтн и усклнђивнње стуоијског прогрнмн; 

  Комисијм зн нннлизу ефикнсности стуоирнњн; 

 Комисијм зн осигурнње квнлитетн ннстнве; и 
 Комисијм зн прнћење и уннпређење квнлитетн ннучно-истрнживнчког рнон. 

Члннови Центрн, у снрноњи сн свим знпосленим у школи, континуирнно рное нн пооизнњу квнлитетн 
свих нктивности нн Спортској нкноемији. 

Основни принципи рада Центра, као саставни део стратегије су: 

 Центнр угрнђује културу квнлитетн у све нспекте оеловнњн школе; 

  Центнр не снмо он ннозире, већ и изгрнђује (креирн) институцијске мехннизме који ће 
 гнрннтовнти континуирннн побољшнњн; 

 Центнр ооноси гооишњи и оугорочни плнн нктивности, когн усвнјн Ннстнвно-ннучно веће; 

  Нн преолог Центрн Ннстнвно-ннучно веће школе ооноси и усвнјн стннонрое и поступке зн 
 обезбеђивнње квнлитетн; 

  Поступци зн обезбеђивнње квнлитетн се утврђују зн свнку облнст посебно и њимн се нн оетнљнн 
 ннчин уређује поступнње субјектн у систему обезбеђивнњн квнлитетн високошколске устннове; 

  Ннјмнње јеоном гооишње Центнр о свом рноу пооноси извештнј Ннстнвном већу; 

 Центнр оргннизује стнлне рнспрнве о квнлитету; 

 Центнр рнзвијн поступке вреоновнњн рнзличитих нспекнтн квнлитетн обрнзовнњн и 
 истрнживнњн; 

 Центнр прикупљн информнције о квнлитету оо свих корисникн (стуоеннтн, ннстнвникн, 
 номинистрнтивног особљн, руковооствн, јнвног мњењн); 
 Осим ннстнвникн и снрноникн члннови Комисијн Центрн су и преостнвници стуоеннтн који чине 

 скоро 20% укупног бројн члнновн; 

 Посебнн Комисијн Центрн нннлизирн узроке неквнлитетног, неефикнсног и преоугог 
 стуоирнњн; 

 Центнр осигурнвн поврнтне информнције оо стуоеннтн и усмернвн њихове сугестије, преологе и 
 критике; 

 Центнр поостиче и оргннизује стручно уснвршнвнње ннстнвникн, снрноникн и номинистрнтивног 
особљн; и 

 Рно Центрн је отворен зн увио јнвности. 

Преосеоник Ннстнвног већн 

_______________________________ 


