Прилог 11.3.
На основу члана 34. став 14. и члана 122.став 1.тачке 3,7 и 8. Статута Високе
школе струковних студија за образовање васпитача «Михаило Палов» – Вршац (у
даљем тексту: Висока школа), Наставно веће Високе школе струковних студија за
образовање васпитача «Михаило Палов»- Вршац (у даљем тексту: Наставно веће)
доноси
ПРАВИЛНИК О НАСТАВНИМ ПУБЛИКАЦИЈАМА
Члан 1.
Наставно веће Високе школе на предлог надлежне Катедре за ужу научноуметничку област одлучује које наставне публикације ће се користити у васпитнообразовном процесу.
Овим Правилником се утврђују врсте наставних публикација, стандарди
квалитета, субјекти и поступци вршења контроле квалитета.
Члан 2.
У васпитно-образовном раду користе се основни уџбеници и помоћни
уџбеници (приручници).Збирни назив у даљем тексту, за сва наведена учила из
претходног става је наставне публикације.
Основни уџбеник обухвата садржину предмета утврђеног наставним планом
и програмом. Назив основног уџбеника мора да одговара називу предмета којим се
бави.
Помоћни уџбеници (приручници), подразумевају одабране текстове
(хрестоматије), практикуме, збирке задатака, речнике, практични и илустративни
део основног уџбеника, каталоге и друге садржаје којима се доприноси
остваривању наставног програма.
Остале научно-стручне публикације су: Зборник научних и стручних
радова наставника и сарадника школе,публикације са научно-стручних скупова
које школа организује, монографија, интернет издања, докторске дисертације,
магистарски радови, студије и други радови наставника школе и аутора чије
публикације доприносе унапређењу васпитно-образовног процеса у школи.
У даљем тексту за сва учила осим основног уџбеника, користиће се термин
помоћна наставна средства.
Члан 3.
Висока школа може студентима да обезбеди наставне публикације у
потребним количинама најкасније до почетка наставе из одређеног предмета.
Продаја наставних публикација врши се у студентској служби,преко
посебног рачуна.

Члан 4.
У циљу обезбеђивања квалитета наставних публикација, Катедра на
Високој школи, надлежна за ужу научно-уметничку област врши контролу
квалитета наставних публикација на основу стандарда квалитета који је дефинисан
овим Правилником.
Уз Катедру, контролу квалитета наставних публикација врше и рецензенти
наставних публикација и студенти Високе школе.
Контрола квалитета уџбеника и помоћних наставних средстава обухвата
провере садржаја текста, стила уџбеника, обима текста, структура текста, техничке
обраде и графичког изгледа књиге.
Члан 5.
Уколико Катедра оцени да наставна публикација не задовољава стандард
квалитета, даје предлог о повлачењу наставне публикације, или се иста упућује
аутору на побољшање.
Рецензенти контролом квалитета текста утврђују да ли је текст са научног и
стручног аспекта на нивоу који дозвољава да се наставна публикација користи као
извор наставне и испитне материје на Високој школи, да ли покрива материју која
је предвиђена студијским програмом предмета за који је намењена и да ли обим
наставне публикације прилагођен стандардима обима наставног материјала Високе
школе.
Рецензенти састављају извештај о рецензији, према параметрима из
претходног става, и достављају га надлежној Катедри.
Висока школа минимални једном годишње врши анкетирање студената у
циљу утврђивања мишљења студената о квалитету наставних публикација и
испитног материјала.
Резултате анкете Наставно веће анализира и прослеђује надлежним
катедрама са циљем унапређења квалитета наставних публикација и испитног
материјала.
Члан 6.
На основу предлога Катедре из члана 4. овог Правилника, Наставно веће
Високе школе, доноси коначну одлуку о уврштавању наставне публикације у
васпитно-образовни процес, односно повлачењу наставне публикације из наставнообразовног процеса на Високој школи.
Члан 7.
На основу одлуке о прихватању наставних публикација, а најкасније на
почетку школске године, Висока школа путем интернет странице или огласне
табле, објављује називе наставних публикација, име аутора, издавача и датум
издавања.

Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на огласној
табли Високе школе.
ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНОГ ВЕЋА
______________________________

