
 На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање 
квалитета високошколских установа (Сл. гл. РС број 106/2006, од 24.11.2006. 
године), Научно-наставно веће Учитељског факултета у Призрену са привременим 
седиштем у Лепосавићу на седници одржаној дана 04.07.2008. године, донео је 
 
 

СТРАТЕГИЈУ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ФАКУЛТЕТА 
 
 

УВОД 
 

Члан 1. 
 Стратегија обезбеђења квалитета је стратешки развојни документ из области 
обезбеђења, контроле и унапређења квалитета високог образовања на Учитељском 
факултету у Призрену са привременим седиштем у Лепосавићу, Универзитета у 
Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици (у даљем тексту: 
Факултет) који дефинише основне приоритете високог образовања у области 
обезбеђења квалитета, као и начин њиховог остваривања. 
 Стратегија обезбеђења квалитета је трајан документ Факултета који ће се 
периодично преиспитивати и мењати, односно допуњавати и служити као основ за 
израду акционог плана у области обезбеђења квалитета. 

 
МИСИЈА 

 
Члан 2. 

  Мисија Факултета која се обезбеђује овом Стратегијом јесте 
достизање високих академских стандарда и обезбеђивање стицања знања и 
вештина у складу са потребама друштва и пројектованим националним развојем. 
 Да би остварио своју мисију, Факултет је трајно опредељен да тежи 
унапређењу квалитета високог образовања, развоју и унапређењу квалитета својих 
програма и процеса, и укључивању Факултета као водеће, врхунске и савремене 
установе у јединствен eвропски простор високог образовања. 
 

ЦИЉЕВИ 
 

Члан 3. 
  Циљ израде стратегије обезбеђења квалитета на Факултету јесте 
остваривање Законом постављених циљева високог образовања и визије даљег 
развоја високог образовања на Факултету.  
 Дугорочни циљеви који се остварују спровођењем Стратегије обезбеђења 
квалитета су: 

- континуирано унапређење квалитета високог образовања на Факултету, 
-  повећање ефикасности студија применом мера за обезбеђење квалитета, 
- континуирано унапређење квалитета студијских програма, 
- континуирано унапређење квалитета наставе и наставног процеса, 
- континуирано унапређење научноистраживачког рада наставног особља, 
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- континуирано унапређење квалитета простора и опреме, 
- континуирано унапређење квалитета управљања и пословођења 

Факултетом и квалитета ненаставне подршке, 
- обезбеђивање значајне улоге студената у процесу обезбеђења и 

континуираног унапређења квалитета, 
- систематско праћење, периодична провера и континуирано унапређење 

система квалитета на Факултету. 
 
 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 

Члан 4. 
 Полазну основу за израду стратегије обезбеђења квалитета чине следећа 
документа: 

- Лисабонска конвенција о признавању квалификација/диплома у високом 
образовању (11.04.1997. године), коју је ратификовала наша земља 2003. године; 

- Болоњска декларација (19.06.1999. године) коју је наша земља потписала 
2003. године; 

- Закон о високом образовању (Сл. гл. РС бр. 76/05); 
- Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 

високошколских установа; 
- Правилник о стандардима и поступку за спољашну проверу квалитета 

високошколских установа;  
- Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских 

установа и студијских програма (Сл. гл. РС, бр. 106/06); 
- Статут Филозофског факултета Универзитета у Нишу, број 49/1-01-2, од 

31.01.2007. године 
 
 Филозофски факултет Универзитета у Нишу је стратешки опредељен да се 
стара о развоју високог образовања и спровођењу стратегије обезбеђења квалитета 
у складу са претходно наведеним документима. 
 

ОБЛАСТИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 
 

Члан 5.  
  Утврђене области у којима се обезбеђује, контролише и унапређује 
квалитет су: 

- студијски програми 
- наставни процеси 
- наставно особље 
- научноистраживачки рад 
- оцењивање студената у оквиру предиспитних обавеза и на испиту 
- уџбеници и литература 
- библиотека 
- информациони ресурси 
- простор и опрема 
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- ненаставно особље 
- процес управљања 
- јавност у раду 
- финансирање 

 
МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

 
Члан 6. 

  Мере за обезбеђење квалитета су: 
 - утврђивање области обезбеђења квалитета, и то: студијски програми, 
настава, наставно особље, истраживање, оцењивање студената, уџбеници и 
литература, библиотека, информациони ресурси, простор и опрема, ненаставно 
особље, процес управљања и јавност рада; 
 - обавезно самовредновање и оцена квалитета студијских програма и 
установе, у складу са стандардима Националног савета за високо образовање у 
интервалима од највише три године; 
 - спољашна провера квалитета, у складу са стандардима Националног савета 
за високо образовање коју спроводи Комисија за акредитацију и проверу квалитета; 
 - акредитација Факултета у складу са стандардима Националног савета за 
високо образовање у Законом прописаном року; 
 - остваривање јединства образовног, стручног и научноистраживачког рада 
чији се садржаји и резултати, односно знања користе у наставном процесу; 
 - међународна сарадња кроз извођење заједничких студијских програма, 
размену наставника и сарадника; 
 - успостављање сталне сарадње са послодавцима и дипломираним 
студентима у циљу добијања повратне информације о квалитету студијских 
програма и компетенција које су стекли дипломирани студенти завршетком 
студија; 
 - установљавање сталног тела за праћење и контролу квалитета на 
Факултету – Комисија за квалитет; 
 - обавеза јавног публиковања резултата вредновања квалитета на интернет 
страници Факултета; 
 - стручно усавршавање особља које учествује у изградњи квалитета на 
Факултету. 
 

СУБЈЕКТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 
 

Члан 7. 
  Субјекти обезбеђења и континуираног унапређења квалитета су: 
Савет Факултета, Наставно-научно веће Факултета, декан Факултета, наставници, 
сарадници, ненаставно особље, и студенти.  
 Субјекти обезбеђења квалитета на Факултету имају право и обавезу да 
учествују у процесу и поступцима обезбеђења и континуираног унапређења 
система квалитета. 
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АКЦИОНИ ПЛАН 
 

Члан 8. 
  Систем обезбеђења квалитета биће свеобухватно реализован 
усвајањем и применом следећих докумената, кроз чије ће одредбе и садржаје бити 
дефинисане одређене мере, поступци и механизми обезбеђења, контроле и 
унапређења квалитета: 

1. Извештај о раду Факултета за претходну школску годину 
2. Програм рада Факултета за текућу и наредну школску годину  
3. Финансијски извештај за последње три године 
4. Финансијски план за текућу годину 
5. Програм рада научноистраживачке делатности 
6. Извештај о резултатима самовредновања Факултета 
7. Правилник о обезбеђењу, контроли и унапређењу квалитета 
8. Правилник о упису студената на студијске програме Факултета 
9. Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту 
10. Правилник о режиму основних и дипломских студија 
11. Правилник о режиму докторских студија 
12. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената 
13. Правилник о додељивању признања најбољим дипломираним 

студентима 
14. Правилник о издавачкој делатности 
15. Правилник о уџбеницима 
16. Правилник о еквиваленцији диплома 
17. Правилник о превођењу студената са старог на нови студијски програм и 

преношењу ЕСПБ бодова 
 

Члан 7. 
 Стратегија обезбеђења квалитета доступна је интерним и екстерним 
корисницима и биће објављена на интернет страници Факултета. 
 Факултет периодично преиспитује и унапређује стратегију обезбеђења 
квалитета. 
 
 

Члан 8. 
 Стратегија обезбеђења квалитета ступа на снагу осмог дана од дана 
усвајања. 
 
 
  Председник Наставно-научног већа, 

 
Проф. др Радивоје Кулић 

 


