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На основу члана 15. став 1. Закона о високом образовању (даље: Закон) и 
члана 86. Статута Високе техничке школе струковних студија из Урошевца са 
привременим седиштем у Лепосавићу, Савет ВТШСС Урошевац на седници одржаној 
дана 04.12.2013. године, доноси: 
 
 
 

П	Р	А	В	И	Л	Н	И	К	
о	обезбеђењу	квалитета	

 
 
 

Члан	1.	

Овим правилником дефинишу се улога и одговорност органа Високе техничке 
школе струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу 
(даље: Високошколска установа) у области обезбеђења квалитета високог 
образовања на Високошколској установи и тела која су одговорна за праћење, 
унапређење и развој квалитета, уређују ближе надлежности, састав и начин њиховог 
рада и одлучивања, као и друга питања од значаја за унапређење и развој квалитета. 
 

Члан	2.	

Обезбеђење квалитета рада и студија које изводи Високошколска установа је 
део националног система обезбеђења квалитета и предуслов за упоредивост 
диплома и квалификација у оквиру јединственог Европског простора високог 
образовања. 

Високошколска установа обезбеђује квалитет високог образовања у складу са 
међународно прихваћеним документима у области високог образовања, Законом, 
Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 
високошколских установа, Правилником о стандардима и поступку за спољашњу 
проверу квалитета и Правилником о стандардима и поступку за акредитацију 
високошколских установа и студијских програма, Стратегијом обезбеђења квалитета 
(даље: Стратегија), овим правилником и другим актима Високошколске установе. 
	

Члан	3.	

Савет Високошколске установе и Директор су одговорни за квалитет 
студијских програма и спровођење мера за обезбеђење квалитета наставе и услова 
рада Високошколске установе. 

Ради праћења, контроле и развоја квалитета Високошколска установа 
образује Комисију за обезбеђење квалитета (даље: Комисија) као стално стручно 
тело у области обезбеђења квалитета. 
	

Члан	4.	

Комисија има 7. чланова, и то: 5. чланова из реда наставног особља, 1. чланa из 
реда ненаставног особља и 1. чланa из реда студената. 

Чланове Комисије из реда наставног и ненаставног особља бира Савет 
Високошколске установе, а из реда студената бира Студентски парламент. 

Одлуком о образовању Комисије ближе се уређује начин рада и одлучивања. 
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Члан	5.	

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања. 
	

 
 

Савет ВТШСС из Урошевца
П р е д с е д н и к, 

 
 

др Слободан Миладиновић, проф.
 
 


