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- система квалитета рада. 

Наведене активности ће се спроводити применом стандарда и поступака обезбеђења 

квалитета које утврђује Факултет на основу Стандарда за самовредновање и 

оцењивање квалитета високошколских установа и студијских програма које је донео 

Национални савет за високо образовање. 

 

1. ОБЛАСТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

 

Обезбеђивање и вредновање квалитета на Факултету обухвата утврђене 

области обезбеђивања квалитета, а то су: 

 студијски програми на свим нивоима студија, 

 настава, 

 научно-истраживачки рад, 

 вредновање знања и постигнућа студената, 

 процес управљања, 

 уџбеници и литература, 

 ресурси, 

 ненаставна подршка. 

 

2. ЦИЉЕВИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

 

Циљ израде стратегије обезбеђења квалитета на Факултету јесте обезбеђење високог 

нивоа квалитета образовања у области менаџмента и бизниса и правних наука. 

 

Факултет за своје циљеве поставља: 

- Континуирано унапређење квалитета студијских програма, наставе и услова 

рада; 

- Побољшање научноистраживачког рада наставног особља; 

- Обезбеђење квалитета увођењем механизама вредновања квалитета који ће 

осигурати висок ниво квалитета наставе и научноистраживачког рада, као и 

укупног исхода образовног процеса; 
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- Повећање ефикасности студирања на Факултету; 

- Континуирано обезбеђивање могућности и услова за реализовање програма 

студентске праксе; 

- Стално усавршавање и иновирање студијских програма који обезбеђују 

знање, вештине и способности прилагођене савременим захтевима тржишта 

рада; 

- Увођење у наставни процес савремених информационих технологија; 

- Развој образовања током читавог живота; 

- Обезбеђење финансирања стратегије квалитета из сопствених средстава и 

кроз пројекте са партнерским установама и организацијама; 

- Стварање наставног подмлатка; 

- Стално унапређење квалитета ненаставне подршке; 

- Закључивање уговора о сарадњи са стратешким партнерима у земљи, из 

региона, европске и међународне заједнице; 

- Организовање научних и стручних конференција у сарадњи са иностраним 

факултетима и универзитетима; 

- Успостављање и развој сарадње са универзитетима из региона на плану 

реализације сарадње на пројектима које финансирају инострани фондови. 

 

3. МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

 

Мере којима се реализују постављени циљеви обезбеђења квалитета на Факултету су: 

 

- обавезно самовредновање и оцена квалитета студијских програма и Факултета као 

високошколске установе у складу са стандардима Националног савета за високо 

образовање и Правилником о стандардима и поступцима за самовредновање и 

оцењивање квалитета Факултета, у трогодишњим интервалима, односно по потреби 

и у краћим интервалима; 

- усклађивање студијских програма по обиму и садржају са студијским 

програмима реномираних факултета из области менаџмента и бизниса и 

правних наука у земљама Европске уније; 

- поштовање високих критеријума за издавање уџбеника који су усклађени са 

националним и међународним стандардима; 
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- стално инвестирање у простор и аудио-визуелну опрему за наставу и њено 

редовно сервисирање; 

- акредитација Факултета у складу са стандардима Националног савета за 

високо образовање у року који прописује Закон; 

- обезбеђење јединства образовног, стручног и научноистраживачког рада чији 

се садржаји и резултати, односно знања користе у наставном процесу; 

- продубљивање и ширење међународне сарадње са реномираним установама и 

центрима у свету кроз заједничке студијске програме и пројекте, боравке 

наших наставника и сарадника у тим установама и центрима у складу са 

могућностима Факултета; 

- успостављање сталне сарадње са Националном службом за запошљавање, 

послодавцима и алумни организацијом у циљу добијања повратне 

информације о квалитету студијских програма и компетенција које су стекли 

студенти завршетком студија (примена стечених знања у пракси); 

- стална едукација ненаставног особља у областима њиховог рада, у вештини 

комуникације и коришћењу рачунарског хардвера и софтвера; 

- успостављање сталног тела за праћење и контролу квалитета на Факултету - 

Комисије за праћење, обезбеђивање, унапређење и развој квалитета 

студијских програма, наставе и услова рада ; 

- обавеза јавног публиковања резултата вредновања квалитета на интернет 

презентацији Факултета или на други одговарајући начин; 

- обезбеђење неопходних услова којима се постиже задовољство студената, 

наставног и ненаставног особља и других корисника знања која се стичу на 

Факултету. 

 

4. СУБЈЕКТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

 

Субјекти обезбеђења квалитета су сви запослени на Факултету и студенти. Они учествују 

у обезбеђењу квалитета кроз одговарајуће органе и тела: Комисију за самовредновање, 

контролу и оцену квалитета,   комисију за обезбеђивање квалитета (коју чине запослени 

на Факултету из реда наставног и ненаставног особља и студенти), Наставно-научно веће 

факултета, Савет факултета, лице одговорно за квалитет, Студентски парламент и његове 

комисије. 

Права и обавезе свих субјеката обезбеђења квалитета су регулисана општим актима  




