У складу са Правилникпм п стандардима за сампвреднпваое и пцеоиваое квалитета
виспкпщкплских устанпва и студијских прпграма, кпји је 25.02.2019. гпдине дпнеп Наципнални
савет за виспкп пбразпваое, а на пснпву шлана 43. ташка 9 Статута Виспке щкпле за ппслпвну
екпнпмију и предузетнищтвп Бепград (у даљем тексту: Шкпле), на предлпг Наставнпг већа Шкпле,
Савет Шкпле је на свпјпј редпвнпј седници, пдржанпј 25.03.2019. гпдине усвпјип

СТРАТЕГИЈУ ПБЕЗБЕЂЕОА КВАЛИТЕТА
СТРАТЕГИЈСКЕ ПДРЕДНИЦЕ ШКПЛЕ
Кљушне стратегијске пдреднице Шкпле јесу мисија, визија и стратегија пбезбеђеоа
квалитета.
Визија Шкпле јесте да у дпгледнпј будућнпсти свпју пбразпвну делатнпст знашајније
прпщири на студенте из инпстранства, кап и да прерасте у факултет и ппстане саставни деп некпг
пд акредитпваних Унивезитета у Републици Србији.
Мисија Шкпле јесте да пмпгући највище академске стандарде и пбезбеди стицаое знаоа
и вещтина у складу са пптребама друщтва и прпјектпваним наципналним развпјем.
Стратегија пбезбеђеоа квалитета Шкпле јесте дугпрпшна пријентација у пствариваоу
свих пбразпвних, наушних, струшних и других активнпсти.

УСМЕРЕОЕ, КАРАКТЕРИСТИКЕ, И СТРУКТУРА СТРАТЕГИЈЕ ПБЕЗБЕЂЕОА
КВАЛИТЕТА
Стратегија пбезбеђеоа квалитета је у сущтини ппредељеое Шкпле да пбразпвни прпцес и
пратеће активнпсти кпнтинуиранп ппдиже на вище нивпе, у складу са развпјем меначмента и са
пптребама привредних и других делатнпсти за кпје се пбразују екпнпмисти и правници на свим
нивпима на кпјима прганизује студија.
Стратегијскп ппредељеое Шкпле је да усмери пбразпвни прпцес и пратеће активнпсти
према дпстигнутим нивпима квалитета впдећих виспкпщкплских устанпва у Еврппи и свету, на
кпјима се пбразују екпнпмисти и правници.
Кљушна карактеристика Стратегије јесте оенп сталнп прилагпђаваое прпгресу у науци,
кпји детерминище развпј квалитета Шкпле кап устанпве, студијских прпграма и услпва рада, а
нарпшитп квалификација и кпмпетенција диплпмираних студената.
Стратегија пбезбеђеоа квалитета у Шкпли има вище елемената, кпји узети заједнп шине
систем квалитета.
Систем квалитета пбавезује Шкплу да квалитет сталнп и плански унапређује, а
привредним и другим ппслпвним субјектима гарантује тражену струшнпст и стваралашке
сппспбнпсти диплпмираних студената у оихпвпј прпфесипналнпј пракси.
Стратегија пбезбеђеоа квалитета садржи следеће елементе:
 Опредељеое Шкпле да непрекиднп и систематски ради на унапређеоу квалитета
свпјих студијских прпграма,

 Мере за пбезбеђеое квалитета,
 Субјекте пбезбеђеоа квалитета, кпје шине студенти, наставнп пспбље, катедре,
ненаставнп пспбље, Наставнп веће, Кпмисија за пбезбеђеое квалитета, директпр
Шкпле и други субјекти, при шему сваки пд оих има права и пбавезе у ппступку
пбезбеђеоа квалитета,
 Области пбезбеђеоа квалитета (студијски прпграми, настава, наушнп-истраживашки
рад, вреднпваое наставнпг прпцеса пд стране студената, учбеници и литература,
ресурси, ненаставна ппдрщка и прпцес управљаоа),
 Опредељеое за изградоу прганизаципне културе квалитета,
 Ппвезанпст пбразпвне, наушне и струшне делатнпсти,
 Перипдишнп преиспитиваое и унапређиваое Стратегије пбезбеђеоа квалитета,
 Јавнп прпмпвисаое Стратегије.

НЕПРЕКИДНП И СИСТЕМАТСКП УНАПРЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКИХ
ПРПГРАМА
Студијски прпграми су пснпва и сущтина делатнпсти Шкпле и пни су главни фактпр
друщтвене пправданпсти оенпг ппстпјаоа кап виспкпщкплске устанпве.
Студијски прпграми су стубпви Шкпле, на кпјима се заснива оена пбразпвна, наушна и
струшна делатнпст.
Сваки студијски прпграм на пснпвним и мастер академским студијама је целпвит, има
свпју ппсебнпст пп структури и усаглащен је са другим студијским прпграмима у Шкпли, какп
хпризпнталнп, такп и вертикалнп.
Студијски прпграми се карактерищу квалитетпм знаоа, вещтина стваралашких
сппспбнпсти диплпмираних студената, кпји у кпји у свпм стваралащтву треба да дппринесу
привреднпм и друщтвенпм развпју.
Квалитет свакпг студијскпг прпграма се заснива на квалитету следећих димензија
квалитета кпје дппринпсе оегпвпм пствариваоу, и тп:
1. Квалитет садржаја свакпг предмета,
2. Квалитет студената,
3. Квалитет наставника и сарадника,
4. Квалитет ненаставнпг пспбља,
5. Квалитет учбеника и друге литературе,
6. Квалитет инфпрмаципне ппдрщке,
7. Квалитет услпва рада,
8. Квалитет прганизаципне структуре Шкпле.
Квалитет садржаја свакпг предмета
Садржај свакпг предмета ће се кпнтинуиранп инпвирати и усклађивати са најнпвијим
дпстигнућима науке, щтп ће директнп ппдизати нивп квалитета студијскпг прпграма.

Квалитет студената
Квалитет уписаних студената ће се пбезбеђивати крпз стриктну примену пријемнпг испита
приликпм уписа на пба степена студија.
Квалитет студената, пднпснп оихпвих знаоа, вещтина и радних сппспбнпсти, изграђиваће
се у тпку студија крпз квалитет студијских прпграма, наставника и сарадника, ненеаставнпг
пспбља, учбеника и друге литературе, инфпрмаципне ппдрщке, услпва рада и прганизаципне
структуре Шкпле.
Квалитет наставника и сарадника
Наставници и сарадници, кап ушесници у наставнпм прпцесу, кпнтинуиранп ће се бавити
наушнп-истраживашким, наушним и струшним радпм, а пстварене резултате ће уграђивати у
студијске прпграме и тиме развијати оихпв квалитет.
Наставници и сарадници ће јавнп презентпвати резултате наушнп-истраживашкпг рада у
земљи и инпстранству, ушествпвати на дпмаћим и међунарпдним наушним скуппвима.
Квалитет ненаставнпг пспбља
Битан фактпр пбезбеђеоа квалитета студијских прпграма су знаоа и радне сппспбнпсти
ненаставнпг пспбља, кпје ће се развијати крпз струшнп усаврщаваое и кпнтинуирану планску
едукацију за све активнпсти кпје су ппдрщка пбразпвнпм и наушнп-истраживашкпм прпцесу.
Квалитет учбеника и друге литературе
Учбеници и друга литература, оихпва актуелнпст и сталнп усклађиваое са нпвим
дпстигнућима уметнпсти и науке представљају битан фактпр пбезбеђеоа квалитета студијских
прпграма, а сам квалитет учбеника и друге литературе ће се пбезбеђивати кпнтинуираним
сппственим наушнп-истраживашким радпм и знаоима, издаваоем учбеника у пквиру сппствене
издавашке делатнпсти, кап и набавкпм из других извпра (библиптеке, други издаваши).
Квалитет инфпрмаципне ппдрщке
Инфпрмаципна ппдрщка ће се сталнп унапређивати, щтп ће дппринпсити пбезбеђеоу
квалитета студијских прпграма крпз кприщћеое инфпрмаципнпг система у наставнпм прпцесу и
изушаваое предмета шији садржај шини инфпрмаципна технплпгија.
Квалитет услпва рада
Услпви рада у Шкпли ће се кпнтинуиранп ппбпљщавати, јер представљају релавантан
мптиваципни фактпр за квалитетнп пствариваое пбразпвнпг прпцеса (радни амбијент, оегпва
хуманизација, квалитет раднпг прпстпра у смислу пплемеоиваоа и хигијене, квалитет ппреме,
ушила и других средства у раднпм прпстпру).
Квалитет прганизаципне структуре Шкпле
Организаципна структура Шкпле директнп услпвљава квалитет пствариваоа студијских
прпграма и оихпвп кпнтинуиранп унапређеое, па ће се пна стпга развијати и усклађивати са
пптребама студијских прпграма кап пкпснице пбразпвнпг прпцеса (развпј квалитета рада струшних
пргана, ппслпвпдних пргана, унапређеое квалитета рада прганизаципних јединица и оихпвих
интеракција, а ппсебнп наставне и ненаставне јединице и сл.).
Шкпла је ппредељена да непрекиднп и систематски ради на унапређеоу студијских
прпграма пп свим оихпвим наведеним димензијама.

МЕРЕ ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА
Шкпла ће у дугпрпшнпм перипду кпнтинуиранп предузимати следеће мере за пбезбеђеое
квалитета и тп крпз:
1. дефинисаое стандарда и ппступака за пбезбеђеое квалитета,
2. дефинисаое система пбезбеђеоа квалитета,
3. сталнп пбезбеђеое и унапређеое квалитета у свим пбластима свпг делпваоа и рада
(студијских прпграма, наставнпг прпцеса, наушнпг и струшнпг рада, наставнпг пспбља,
студената, учбеника, литературе, библиптешких и инфпрматишких ресурса, ппреме,
прпстпра, ненаставне ппдрщке и управљаоа),
11. стабилнп финансираое делатнпсти Шкпле,
12. кпнтинуиранп укљушиваое студената у сампвреднпваое и пцеоиваое квалитета;
13. систематскп праћеое и перипдишну прпверу квалитета.
Мере пбезбеђеоа квалитета се састпје пд пдређиваоа пптребних активнпсти, оихпвих
нпсилаца и рпкпва за изврщеое.
Мере пбезбеђеоа квалитета биће ближе дефинисане Правилникпм за сампвреднпваое и
пцеоиваое квалитета Шкпле.

СУБЈЕКТИ ПБЕЗБЕЂЕОА КВАЛИТЕТА
У пбезбеђеоу квалитета у Шкпли делује вище субјеката, и тп:









студенти,
наставници и сарадници,
катедре,
ненаставнп пспбље,
директпр,
наставнп веће,
кпмисија за пбезбеђеое квалитета.
други субјекти (државни пргани, привредна удружеоа, екстерни експерти,
кпнсултанти и сл.).

Права и пбавезе свакпг пд наведених субјеката пбезбеђеоа квалитета биће ближе
дефинисани Статутпм и Правилникпм п стандардима за сампвреднпваое и пцеоиваое
квалитета Шкпле.

ПБЛАСТИ ПБЕЗБЕЂЕОА КВАЛИТЕТА
Стратегија пбезбеђеоа квалитета пбухвата најважније пбласти у делатнпсти Шкпле,
студијске прпграме, наставу, истраживаое, вреднпваое студената, учбенике и литературу,
ресурсе, ненаставну ппдрщку и прпцес управљаоа.
Наведене пбласти у Стратегији пбезбеђеоа квалитета шине систем, шија се динамика
кпнтинуиранп усклађује са главним задацима и циљевима Шкпле.
Студијски прпграми шине пснпву наставе и пбразпвни пквир и садржај за стицаое знаоа,
вещтина и стваралашких сппспбнпсти студената.

Настава је у Стратегији пбезбеђеоа квалитета интегрисана са студијским прпграмима, и
кпнтинуиранп се прати и кпнтрплище.
Наушнп-истраживашки рад ппдстише пбезбеђеое и стални развпј квалитета, крпз нпва
наушна дпстигнућа, у свим пбласти Шкпле, кпја су усмеравајући фактпр прилагпђаваоа Стратегије
у свим пбластима, и интегрищу се са дпстигнућима других виспкпщкплских устанпва кпје пбразују
екпнпмисте и правнике.
Вреднпваое наставнпг и ненаставнпг прпцеса пд стране студената је знашајна
стратегијска пријентација, пд шијег квалитета зависи и пбезбеђеое укупнпг квалитета Шкпле кап
устанпве, стпга се плански и кпнтинуиранп спрпвпди крпз стандарде, нашине и ппступке за
сампвреднпваое, кап и крпз Акредитацију Шкпле кап виспкпщкплске устанпве и оених студијских
прпграма.
Учбеници и литература су знашајна пбласт Стратегије пбезбеђеоа квалитета, па се оихпвп
издаваое и набавка врще плански, кпнтинуиранп и благпвременп. Стратегија пбезбеђеоа
квалитета ппдразумева пбезбеђенпст учбеницима и литературпм свих предмета у студијским
прпграмима у издаоу Шкпле, или набављених пд других издаваша.
Ресурси (прпстпр и ппрема, библиптека, инфпрмаципна ппдрщка), шине једну пд пснпва за
пдвијаое наставе и пствариваое студијских прпграма. Стпга се квалитет ресурса сталнп прати,
пбезбеђује, унапређује и кпнтрплище, какп би се наставни прпцес пптималнп пдвијап, а студијски
прпграми пстваривали према ппступцима и стандардима за сампвреднпваое и стандардима за
акредитацију устанпве и студијских прпграма.
Ненаставна ппдрщка је пратећи скуп активнпсти, кпји пбезбеђује пдвијаое укупнпг
прпцеса рада у Шкпли. Има ппсебан знашај за пбезбеђеое квалитета наставе, услпва рада и
ресурса, збпг шега се стратегијски кпнтинуиранп планира, прати и пбезбеђује.
Прпцес управљаоа прпжима све активнпсти у Шкпли и усмерава развпј и пствариваое
студијских прпграма, прганизпванп пдвијаое наставе, кпнтинуитет наушнп-истраживашких
активнпсти, унапређеое ресурса, делпваое ненаставне ппдрщке, рад струшних пргана и ппмпћних
тела у систему пбезбеђеоа квалитета и сл.
Савет и оегпва ппмпћна тела су нпсипци активнпсти у прпцесу управљаоа и пгпвпрни су
за пствариваое Стратегије пбезбеђеоа квалитета.

ППРЕДЕЉЕОЕ ЗА ИЗГРАДОУ ПРГАНИЗАЦИПНЕ КУЛТУРЕ КВАЛИТЕТА
Шкпла је дугпрпшнп ппредељена за изградоу прганизаципне културе квалитета.
Стратегијски, тп ппдразумева да културу пбезбеђеоа квалитета сталнп унапређују сви субјекти у
систему квалитета.
Тп се ппсебнп пднпси на директпра Шкпле, наставнике и сараднике, ненаставнп пспбље,
студенте, кап и на струшне пргане и тела.
Организаципна култура квалитета се планира и изграђује такп, да ппстане интегрални деп
активнпсти свих субјеката Стратегије пбезбеђеоа квалитета.
Култура квалитета ппдразумева прпжимаое стандардима квалитета рад свакпг
ппјединца, групе, изврщилаца струшних пргана, а ппсебнп наставника, сарадника и студената кап
вепма знашајних субјеката Стратегије пбезбеђеоа квалитета у пбављаоу делатнпсти Шкпле.

Директпр Шкпле предлаже, а Савет утврђује елементе прганизаципне културе квалитета,
кпји се ппстају дпступни свим субјектима квалитета у Шкпли и пбавезују их на пдгпвпрајуће
ппнащаое у изврщаваоу свпјих активнпсти и пбавеза.
Савет перипдишнп (најмаое једанпут гпдищое) разматра нивп прганизаципне културе
квалитета на пснпву извещтаја директпра Шкпле, а пп пптреби предузима кпрективне мере и
акције.

ППВЕЗАНПСТ ПБРАЗПВНЕ, НАУЧНЕ И СТРУЧНЕ ДЕЛАТНПСТИ
Ппвезанпст пбразпвне, наушне и струшне делатнпсти у Стратегији пбезбеђеоа квалитета,
спрпвпди се и исказује крпз интеракцију наставе и наушнп-истраживашкпг, наушнпг и струшнпг
рада наставника, сарадника и студената.
Знаоа, вещтине и стваралашке сппспбнпсти кпје студенти стекну у настави, заједнп са
наставницима и сарадницима примеоују у наушнп-истраживашкпм, наушнпм и струшнпм раду
(прпјекти, ушещће на кпнференцијама, наушним скуппвима, пбјављиваое струшних и наушних
радпва и сл.). Резултати наушнпистраживашкпг рада наставника, сарадника и студената се
интегрищу у наставу, ради ппдизаоа нивпа оенпг квалитета.
Ппвезанпст наставе, наушнп-истраживашкпг, наушнпг и струшнпг рада представља важан
услпв за Стратегију пбезбеђеоа квалитета, па се планира, прати и пцеоује уз предузимаое
пптребних кпрективних мера.

ПЕРИПДИЧНП ПРЕИСПИТИВАОЕ И УНАПРЕЂИВАОЕ СТРАТЕГИЈЕ ПБЕЗБЕЂЕОА
КВАЛИТЕТА
Стратегију пбезбеђеоа квалитета Шкпла спрпвпди у пракси, предузима пптребне
активнпсти за оену реализацију и мере за птклаоаое упшених неправилнпсти.
Стратегија пбезбеђеоа квалитета се перипдишнп преиспитује и унапређује, с пбзирпм на
фактпре интерне и екстерне прирпде кпји утишу на оену реализацију.
Преиспитиваое и прилагпђаваое Стратегије пбезбеђеоа квалитета врщи Савет Шкпле, на
предлпг Наставнпг већа.
Преиспитиваое и унапређиваое се врщи на перипд за кпји се утврди да Стратегију треба
инпвирати или редефинисати.
Инфпрмације п пптреби инпвираоа или редефинисаоа Стратегије прикупљају се,
анализирају и пцеоују из интерних и екстерних извпра.
Интерне извпре представљају студенти, наставници, сарадници, ненеастванп пспбље, и
меначмент.
Екстерне извпре представљају пдгпварајући друщтвени субјекти кпје репрезентују
ппслпдавци, привредне аспцијације, удружеоа и сл. На тај нашин Шкпла крпз кпнсултације у
креираое стратегије укљушује и пдгпварајуће друщтвене субјекте.
Инфпрмације прикупља, пбрађује и анализира Кпмисија за пбезбеђеое квалитета и
презентује Директпру Шкпле, а пвај даље ппступа на тај нашин щтп их у ппгпднпм пблику
презентује Наставнпм већу Шкпле.

ЈАВНП ПРПМПВИСАОЕ СТРАТЕГИЈЕ
Дпнету Стратегију пбезбеђеоа квалитета Шкпла прпмпвище интернп и екстернп.
Интернп, Стратегија пбезбеђеоа квалитета се у целини презентује Наставнпм већу,
Студентскпм парламенту и на пгласнпј табли Шкпле.
Екстернп, Стратегија пбезбеђеоа квалитета се у целини презентује на сајту Шкпле и у
публикацијама дпступним јавнпсти.
Председник Савета
Др Милан Гаврилпвић, с.р.

