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Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ 

Број: 148/5 

Датум: 25. 02. 2009. године 

Н  и  ш 

 

На основу члана 53. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 

76/2005, 100/2007-аут. тум. и 97/2008), одрадаба Правилника о стандардима за 

самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (“Службени гласник 

РС“ број 106/06) и члана 23. став 1. тачка 18. Статута Факултета уметности у Нишу, а на 

предлог декана Факултета, Савет Факултета уметности Универзитета у Нишу, на седници 

одржаној дана 25. фебруара 2005. године, донео је   

 

 

СТРАТЕГИЈУ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ У НИШУ 
 

 

УВОД 

 

Универзитет у Нишу, Факултет уметности у Нишу (у даљем тексту: Факултет) је, 

након доношења Закона о високом образовању, а у оквиру припрема за акредитацију 

Факултета, отпочео рад на реформи процеса образовања, како би се квалитет образовне, 

уметничке, научне, стручне и других делатности подигао на виши ниво и усагласио са 

стандардима квалитета утврђених новим законским и пратећим прописима у области 

високог образовања. 

Имајући у виду стандарде које је усвојио Национални савет за високо образовање, 

као и опредељење Факултета да систематски ради на подизању квалитета у свим 

сегментима рада, неопходно је институционално уредити систем обезбеђења квалитета, 

путем којег би се  константно и континуирано пратио и унапређивао квалитет у свим 

областима рада Факултета.  

Како је остваривање наведених циљева комплексан и дуготрајан процес, који 

захтева предузимање низа активности, усвојена је Стратегија обезбеђења квалитета (у 

даљем тексту: Стратегија). 

Стратегија обезбеђења квалитета је основни стратешки развојни документ из 

области обезбеђења, контроле и  унапређења квалитета високог образовања на Факултету, 

који дефинише основне приоритете високог образовања у области обезбеђења квалитета, 

као и начин њиховог остваривања и садржи опредељење Факултета да систематски ради 

на унапређењу квалитета у свим сегментима свога рада. 

Стратегијом се утврђују: 

1. Мисија, визија, циљеви и принципи система обезбеђења квалитета; 

2. Области обезбеђења квалитета; 

3. Мере за обезбеђење квалитета и 

4. Субјекти обезбеђивања и развијања квалитета.  

 

 Стратегија је документ трајног карактера, који ће се периодично преиспитивати и 

кориговати, односно усклађивати са захтевима и потребама везаним за контролу и 

унапређење квалитета. 

 

 



 

1. МИСИЈА 

 

Мисија Факултета која се обезбеђује овом Стратегијом јесте увођење највиших 

стандарда квалитета образовног, уметничког, научноистраживачког и стручног рада, са 

циљем његовог континуираног унапређивања и стварања услова да се Факултет укључи у 

јединствени европски простор високог образовања. 

 

 

2. ВИЗИЈА 

 

Достизањем највишег нивоа квалитета студијских програма, наставног процеса, 

уметничког, научноистраживачког и стручног рада, кроз континуирано подизање 

квалитета целокупне делатности, биће створени услови да Факултет постане модеран и 

препознатљив Факултет, који се, у погледу квалитета студија, студијских програма, 

уметничког, научноистраживачког и стручног рада може поредити са истакнутим 

високошколским установама из земаља у региону. 

 

 

3. ЦИЉЕВИ 

 

Циљ израде Стратегије на Факултету је остваривање Законом о високом 

образовању постављених циљева високог образовања и визије даљег развоја високог 

образовања на Факултету. 

Спровођењем Стратегије оствариваће се следећи дугорочни циљеви: 

1. Континуирано унапређење квалитета високог образовања на Факултету; 

2. Континуирано унапређење квалитета студијских програма; 

3. Континуирано унапређење простора и опреме; 

4. Унапређење наставе и наставног процеса; 

5. Повећање ефикасности студија; 

6. Унапређење уметничког и научно-истраживачког рада наставног особља; 

7. Континуирано унапређење управљања и пословођења Факултетом и 

квалитета ненаставне подршке; 

8. Обезбеђење значајне улоге студената у процесу обезбеђења и континуираног 

унапређења квалитета; 

9. Систематско праћење, периодична провера и континуирано унапређење 

система квалитета на Факултету.  

 

 

4. ПРИНЦИПИ  

 

Развој система обезбеђивања квалитета и његова имплементација у све сегменте 

рада, подразумеваће укључивање свих запослених на Факултету, као и активно учешће  

студената Факултета. 

Систем обезбеђења квалитета биће изграђен на начин који обезбеђује његово 

прилагођавање и интегрисање у јединствени систем обезбеђивања квалитета на 

Универзитетету у Нишу. 

У процесу успостављања система обезбеђења квалитета, посебна пажња биће 

посвећена остваривању мисије и визије Факултета, као и проблемима са којима се 

Факултет суочава, а то је на првом месту недостатак потребног простора за рад. 

Систем обезбеђења квалитета биће базиран на стандардима у свим сегментима 

рада Факултета. 



У том смислу, потребно је перманентно радити на повећању нивоа квалитета 

образовних програма, компетентности наставног и ненаставног особља, квалитета 

потребне опреме и стварању задовољавајућих радних услова.  

Имплементацијом система обезбеђења квалитета биће створени услови да 

Факултет, као модерна високошколска установа испуни све захтеве који се пред њу 

постављају у високошколском образовном систему у Републици Србији.   

     

 

5. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

 

Полазна основа за израду Стратегије јесу следећа документа: 

 

-Закон о високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05); 

-Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 

високошколских установа („Службени гласник РС“ број 106/06); 

-Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета 

високошколских установа („Службени гласник РС“ број 106/06); 

-Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских 

установа и студијских програма („Службени гласник РС“ број 106/06); 

-Статут Факултета уметности Универзитета у Нишу, број 127/3 од 28. 02. 2007. 

године. 

   

 

6. ОБЛАСТИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

 

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

 

-Студијски програми, 

-Наставни процес, 

-Наставно особље, 

-Уметнички, научноистраживачки и стручни рад, 

-Оцењивање студената у оквиру предиспитних обавеза и на испиту, 

-Уџбеници и литература, 

-Библиотека, 

-Информациони ресурси, 

-Простор и опрема, 

-Ненаставно особље, 

-Процес управљања, 

-Јавност у раду, 

-Финансирање. 

 

 

 

 

 

7. МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 
 

 Факултет утврђује мере за обезбеђење квалитета: 

 Утврђивање области обезбеђења квалитета и то: студијски програми, 

настава, наставници и сарадници, уметнички и научноистрачивачки рад, 

оцењивање студената, уџбеници и литература, Библиотека, 



информациони ресурси, простор и опрема, ненаставно особље, процес 

управљања и јавност у раду; 

 Обавезно самовредновање и оцена квалитета студијских програма и 

установе, у складу са стандардима Националног савета за високо 

образовање у интервалима од највише три године; 

 Спољашња 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, уметничког и 

научноистраживачког рада чији се садржаји и резултати, одосно знања 

користе у наставном процесу; 

 Међународна сарадња; 

 Образовање сталног тела за праћење и контролу квалитета на 

Факултету-Комисија за обезбеђење контроле квалитета и 

самоевалуацију; 

  Обавеза јавног публиковања резултата вредновања квалитета на 

интернет страници Факултета; 

   Обавеза перманентног изграђивања културе квалитета на Факултету, 

као и стручног усавршавања особља које активно учествује у овим 

процесима. 

Применом наведених мера и сталном контролом, уз потребну финансијску 

подршку, Факултет обезбеђује услове за постизање повећања ефикасности студија.  

 

 

8. СУБЈЕКТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

 

Субјекти обезбеђења и континуираног унапређења квалитета су сви органи 

Факултета, наставници, сарадници, ненаставно особље и студенти. 

 

 

9. АКЦИОНИ ПЛАН 

 

Усвајањем и применом следећих докумената, кроз чије ће одредбе и 

садржаје бити дефинисане одређене мере, поступци и механизми обезбеђења, 

контроле и унапређења квалитета, биће свеобухватно реализован систем 

обезбеђења квалитета: 

 

1. Извештај о раду Факултета; 

2. План рада Факултета за текућу годину; 

3. Финансијски извештај за последње три године; 

4. Финансијски план за текућу годину; 

5. План уметничког и научноистраживачког рада; 

6. Извештај о резултатима самовредновања Факултета; 

7. Правилник о стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета; 

8. Правилник о обезбеђењу, контроли и унапређењу квалитета; 

9. Правилник о поступку и условима стицања звања и заснивања радног 

односа наставника; 

10. Правилник о анкетирању студената;   

11. Правилник о упису студената на студијске програме Факултета; 

12. Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту; 








