Прилог 3.6 Извод из Статута који утврђује учешће студената у систему квалитета
3.1. Наставно веће
Члан 61.
Највиши стручни орган Школе је Наставно веће.
Наставно веће чини наставно особље Школе (у радном односу на неодређено и
одређено време), као и представници студената.
Представнике студената у Наставно веће бира и разрешава Студентски парламент
Школе, јавним гласањем, почетком сваке школске године водећи рачуна да подједнако
буде заступљена свака студијска година.
У раду Наставног већа и његовим телима учествују представници студената и то при
расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета
наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивања
броја ЕСПБ бодова. Студенти чине до 20% чланова Наставног већа када је реч о
решавању набројаних питања, а у телима стручних органа чине 20% чланова.
Наставно веће може пуноважно да заседа и одлучује ако седници присуствује више од
половине чланова а одлуке доноси већином гласова присутних чланова Наставног већа.
3.1.2. Стручне комисије
Члан 66.
Наставна комисија образује одлуком директора Школе на период од 3 (три) године.
Чланови комисије су заменик и помоћници директора Школе, шефови одсека, шеф
службе за студентска питања и два представника студената које именује студентски
парламент. Број осталих чланова комисије утврђује директор Школе одлуком из става
1. овог члана. Председника комисије именује директор Школе.
Члан 67.
Наставна комисија разматра сва питања из области развоја и функционисања наставног
процеса, заузима одговарајуће ставове, припрема материјале и даје предлоге Наставном
већу и директору Школе ради доношења одлука, а нарочито:
 израђује и предлаже Наставном већу Школе студијски програм основних
студија,
 израђује и предлаже Наставном већу Школе мерила за упис студената (услови
конкурса, организација пријемног испита итд.) на основне студије,
 обавља и друге послове утврђене овим Статутом и по захтеву директора Школе
и Наставног већа Школе.
Наставна комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова.
Члан 75.
Студентски парламент у оквиру својих надлежности остваривања права и интереса
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студената:
 бира и разрешава своје представнике у Савет Школе и Наставно веће,
 бира представнике студената у раду органа Школе када се одлучује о питањима
која се односе на оцену квалитета наставног процеса, реформи студијских
програма, ефикасности студија, утврђивање ЕСПБ бодова, заштиту права
студената и унапређење студентског стандарда студената Школе,
 учествује у поступцима самовредновања Школе,
 заступајући интересе студената може да покрене иницијативу за промене
општих аката Школе,
 обавља и друге послове одређене законом и статутом.
Члан 194.
Одбор за квалитет (у даљем тексту: Одбор):
 врши имплементацију стандарда квалитета ISO 9001,
 организује интерне провере квалитета свих пословних процеса Школе,
 утврђује превентивнр мере, као и мере за унапређење свих пословних процеса
Школе,
 припрема преиспитивање квалитета најмање једном годишње,
 израђује извештаје о самовредновању на основу спроведеног преиспитивања
система квалитета.
Одбор има 7 чланова које именује директор из реда наставника, ненаставног особља и
студената.
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