На пснпву шлана 142. Статута Универзитета Унипн у Бепграду, Савет Универзитета Унипн у
Бепграду, на седници пдржанпј дана 19.02.2009. гпдине дпнеп је:

СТРАТЕГИЈУ
ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

Универзитет „Унипн“ у Бепграду је, у складу са свпјим пснпвним задацима и циљевима,
ппредељен да систематски ради на унапређеоу система управљаоа квалитетпм. Пснпвни циљеви
Универзитета су пбразпваое струшоака у разлишитим пбластима, дифузија савремених знаоа и
технплпгија и пствариваое вищег квалитета друщтвенпг живпта. Универзитет се развија у мпдерну
еврппску виспкпщкплску устанпву признату пп свпјим наставним, наушним и уметнишким
дпстигнућима. Универзитет сарађује са впдећим виспкпщкплским устанпвама у свету и
непрекиднп ради на усклађиваоу наставних планпва и прпграма са релевантним наципналним
прпписима и принципима Бплпоске декларације. Универзитет „Унипн“ и виспкпщкплске устанпве
у оегпвпм саставу су јаснп и недвпсмисленп ппредељени да непрекиднп и систематски раде на
унапређеоу квалитета свпјих прпграма. У тпм циљу, Универзитет „Унипн“ у Бепграду усваја
Стратегију пбезбеђеоа квалитета, кпјпм се утврђују стратещка ппредељеоа и пснпвни припритети
у пбласти виспкпг пбразпваоа, кап и нашини оихпвпг пствареоа.
Стратегија пбезбеђеоа квалитета представља изјаву највищег рукпвпдства Универзитета у
ппгледу правца кпјим ће се впдити Универзитет и све виспкпщкплске устанпве у оегпвпм саставу.
Опме се пптврђује да академска заједница Универзитета спрпвпди јединствену пплитику
пбезбеђеоа и кпнтрпле квалитета у пбластима пбразпвнпг, наушнп-истраживашкпг, струшнпг и
уметнишкпг рада. Стратегија пбезбеђеоа квалитета је јаван дпкумент.
Области обезбеђења квалитета
Ради пствариваоа ппстављених задатака и циљева, Универзитет ће систематски пратити и
унапређивати квалитет у следећим пбластима:









Студијски прпграми
Наставни прпцес
Наушнпистраживашки и струшни рад
Вреднпваое студената
Учбеници и литература
Ресурси
Ненаставнп пспбље
Управљаое

Циљеви
Циљ стратегије пбезбеђеоа квалитета јесте да се пбезбеди да Универзитет и виспкпщкплске
устанпве у оегпвпм саставу свпјим кприсницима пружају услуге виспкпг квалитета из пбласти
свпјих делатнпсти. Универзитет и виспкпщкплске устанпве у оегпвпм саставу су кап свпје
дугпрпшне циљеве пдредиле следеће:







Унапређеое наставних планпва и прпграма
Ппвећаое квалитета виспкпг пбразпваоа и ефикаснпсти студираоа
Унапређеое квалитета наушнпистраживашкпг, струшнпг и уметнишкпг рада
Ппвећаое ефикаснпсти управљаоа
Мпдернизација наставнпг прпцеса, нарпшитп ппбпљщаоем технплпщке ппремљенпсти
Ппвећаое дппринпса лпкалнпј и наципналнпј заједници

Мере за обезбеђење квалитета
Мере пбезбеђеоа квалитета пбухватају нарпшитп:
















Усппстављаое и развпј система управљаоа квалитетпм и Универзитета „Унипн“ и
виспкпщкплских устанпва у саставу Универзитета
Сампвреднпваое и пцена квалитета студијских прпграма и устанпве у складу са
стандардима Наципналнпг савета за виспкп пбразпваое, статутпм Универзитета и
виспкпщкплских устанпва у оегпвпм саставу
Пбезбеђеое јавнпсти у раду путем јавнпг публикпваоа резултата сампвреднпваоа
Сппљащоа прпвера квалитета у складу са стандардима Наципналнпг савета за виспкп
пбразпваое, пд стране Кпмисије за акредитацију и прпверу квалитета
Акредитација Универзитета и виспкпщкплских устанпва у оегпвпм саставу у прпписанпм
рпку и у складу са стандардима Наципналнпг савета за виспкп пбразпваое
Пствариваое сарадое са дпмаћим пбразпвним, наушним, привредним и другим
институцијама
Пствариваое међунарпдне сарадое путем спрпвпђеоа заједнишких студијских прпграма,
наушних и истраживашкп-развпјних прпјеката, разменпм наставнпг пспбља, истраживаша и
студената
Пбезбеђеое јединства пбразпвне, наушнпистраживашке, струшне и уметнишке делатнпсти и
кприщћеое садржаја и резултата пвих делатнпсти у наставнпм прпцесу
Псниваое и рад сталне Кпмисије за квалитет
Усппстављаое и пдржаваое сталнпг кпнтакта са ппслпдавцима и диплпмираним
студентима ради дпбијаоа ппвратних инфпрмација п квалитету студијских прпграма,
псппспбљенпсти диплпмираних студената за пбављаое ппслпва
Пбезбеђеое активнпг ушещћа студената у управљаоу Универзитетпм
Изградоа и сталнп прпмпвисаое културе квалитета на Универзитету и виспкпщкплским
устанпвама у оегпвпм саставу.

Сви заппслени на Универзитету, виспкпщкплским устанпвама у оегпвпм саставу, кап и студенти,
су пдгпвпрни за спрпвпђеое пплитике квалитета и за даваое предлпга за даље унапређиваое
система квалитета. Пргани управљаоа Универзитета и виспкпщкплских устанпва у оегпвпм
саставу дужни су да пбезбеде разумеваое, примену и пдржаваое пплитике квалитета на свим
нивпима на Универзитету.
Стратегија пбезбеђеоа квалитета се преиспитује перипдишнп, најмаое једнпм у три гпдине.

У Бепграду,
бр. А 091-01/09
19.02.2009.
Председник Савета,
прпф. др Радпмир Бпјкпвић

