ВИСОКА ШКОЛА ЗА ВАСПИТАЧЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
АЛЕКСИНАЦ
Пиварска бб

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ
ВИСОКЕ ШКОЛЕ ЗА ВАСПИТАЧЕ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
ЗА ПЕРИОД ОД ШКОЛСКЕ 2011/12. ДО 2015/16. ГОДИНЕ

Алексинац, 2016.

Увод
На седници Наставног већа, одржаној 29. 10. 2015. године, именована је
Комисија, која је задужена за сачињавање Извештаја о самовредновању Високе
школе за васпитаче струковних студија у Алексинцу. У саставу Комисије су:
Др Стојан Обрадовић, професор струковних студија, наставник и директор
Школе – председник Комисије
Др Милутин Ђуричковић, професор струковних студија, наставник,
помоћник директора
Др Далиборка Поповић, професор струковних студија, наставник
Др Лазар Стошић, професор струковних студија, наставник
Мр Весна Краварушић, предавач струковних студија, наставник
На седници Наставног већа, одржаној 22. 12. 2015. године, у састав Комисије
за израду Извештаја о самовредновању Школе, укључени су и представници
ваннаставног особља и студената, тј. Студентског парламента. Као чланови су
именовани:
Тамара Крстић, референт Студентске службе
Ана Петровић, студент, председник Парламента
У процесу самовредновања рада Школе учествовали су студенти,
наставници, административно и техничко особље, представници Парламента,
представници наставних база Школе, спољни сарадници Школе и представници
локалне самоуправе.
Извештај о самовредновању је сачињен на основу члана 11. став 1. тачка
7, члана 15. (Обезбеђивање квалитета високошколске установе), члана 17.
(Самовредновање) Закона о високом образовању (Службени гласник РС, број 76/05)
и на основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета
високошколских установа (Одлуком Националног савета за високо образовање, од
20.10.2006. године).
Извештај о самовредновању рада Школе је сачињен 08. 03. 2016. године и
представљен Наставном већу, на седници одржаној дана 21. 03. 2016. године, на
којој је и подржан. Седница Савета Школе је одржана 21. 03. 2016. године , на којој
је Извештај о самовредновању Школе и усвојен.

Историјат Високе школе за васпитаче струковних студија у
Алексинцу
Указом краља Александра I Обреновића, од 31. 7. 1896. године, Учитељска
школа, која је до тада радила са седиштем у Београду, пресељена је у Алексинац.
Ова високошколска установа је наставила са образовањем учитеља у
четворогодишњем, касније петогодишњем трајању. У току реформе образовноваспитног система у СФРЈ, 1973. године, Учитељска школа у Алексинцу је
трансформисана у Педагошку академију. Новом реформом из 1993. године, Школа
добија статус Више школе за образовање васпитача у двогодишњем трајању.
Скупштина Републике Србије, као потписница Болоњске декларације, 2005. године
је донела Закон о високом образовању, усаглашен са принципима Болоњског
процеса. Активно укључена у нови реформски процес, Школа се реорганизује и
подноси захтев за стицање дозволе за рад. Решењем Министарства просвете
Републике Србије, а на основу позитивног мишљења Комисије за акредитацију
и проверу квалитета Републике Србије, бр. 612-00-1207/2006-04, од 02. 06. 2007.
године, Школа стиче дозволу за рад под називом Висока школа за васпитаче
струковних студија, у трогодишњем трајању.
Године 2016. Школа обелажава 145. година постојања.

Мисија школе
Висока школа за васпитаче струковних студија је самостална високошколска
установа чија мисија је школовање стручног кадра за област предшколског
васпитања и образовања. Образовање васпитача се одвија кроз акредитоване
студијске програме: основне струковне студије првог степена и студије другог
степена - специјалистичке струковне студије, оспособљавајући студенте да
стицањем научних и уметничких знања, вештина и ставова стекну компетенције
васпитача, које ће обезбедити професионални, квалитетан, васпитно-образовни рад
са васпитним групама на нивоу предшколског васпитања и образовања. Поред
делатности у области високог образовања (8542), Школа обавља и послове осталог
образовања (8559), трговине на мало књигама у специјализованим продавницама
(4761), трговине на мало новинама и канцеларијским материјалом (4762) и послове
издавања књига (5811).
Делатност Школе остварује се остварује кроз организационе јединице:
-Наставно-образовну, коју чине сви учесници наставног процеса наставници - професори струковних студија, предавачи, специјалисти академских
студија и стручни сарадници, као и студенти, и њихово представничко тело –
студентски парламент;
-Истраживачко-развојну, која се бави израдом пројеката, иновацијом знања,
стручним образовањем и усавршавањем, трансфером технологије и др. и чине је
стручни тимови, именовани поводом одређене активности, који могу укључивати и
спољашње сараднике;
-Секретаријат, који се бави правним, кадровским, општим пословима,
пословима за потребе студија, финансијско-рачуноводственим и техничким
пословима.

Визија школе
Визија Високе школе за васпитаче струковних студија је континуирано
унапређивање рада Школе у свим областима рада, на основу стандарда, до
заузимања статуса водеће установе овог типа у региону.

Стандарди за самовредновање и оцењивање квалитета
Високе школе за васпитаче струковних студија у Алексинцу
Стандарди на основу који је вршено самовредновање рада Школе су:
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1: Стратегија обезбеђења квалитета
2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета
3: Систем обезбеђења квалитета
4: Квалитет студијског програма
5: Квалитет наставног процеса
6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада
7: Квалитет наставника и сарадника
8: Квалитет студената
9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких
ресурса
Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет
ненаставне подршке
Стандард 11: Квалитет простора и опреме
Стандард 12: Финансирање
Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета
Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета

