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1.0  СВРХА И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Факултет заштите на раду у Нишу овим документом утврђује поступке доношења, 
периодичног преиспитивања и континуираног унапређења Стратегије обезбеђења 
квалитета.  

2.0  ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 

За спровођење ове процедуре одговорни су Савет, Декан Факултета, Наставно-
научно веће и Комисија за обезбеђење квалитета.  

Сви органи и лица која учествују у реализацији ове процедуре дужни су да je се 
доследно придржавају.  

Сви учесници у овом процесу морају бити свесни своје одговорности унутар самог 
процеса праћења. Неопходно је да буду добро обавештени о сврхама и обиму 
праћења, о начинима праћења и о временском оквиру за праћење. 

3.0  ОЗНАКЕ, СКРАЋЕНИЦЕ И ДЕФИНИЦИЈЕ  

 Стратегија обезбеђења квалитета - стратешки развојни документ из области 
обезбеђења квалитета високог образовања на Факултету који трајно 
опредељује Факултет да непрекидно и систематски ради на унапређењу 
квалитета. 

 Факултет - Факултет заштите на раду у Нишу. 

4.0  ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 

 Закон о високом образовању, 
 Статут Универзитета у Нишу, 
 Статут Факултета, 
 Стандарди за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских 

установа, 
 Правилник о обезбеђењу квалитета Универзитета у Нишу, 
 Политика квалитета Факултета, 
 Стандарди и поступци обезбеђења квалитета Факултетa. 

5.0  ОПИС АКТИВНОСТИ 

5.1 Доношење Стратегије обезбеђења квалитета 

Стратегију обезбеђења квалитета доноси Савет Факултета на предлог Декана 
Факултета, уз претходно преиспитивање од стране Наставно-научног већа. У 
процесу доношења Стратегије обезбеђења квалитета учествују и студенти преко 
својих представника у Савету Факултета и Наставно-научном већу. 
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Стратегија обезбеђења квалитета дефинише основне приоритете високог 
образовања у области обезбеђења квалитета, као и начин њиховог остваривања, у 
свим сегментима делокруга рада Факултета. 

Стратегија обезбеђења квалитета најмање садржи: 

 опредељење Факултета да непрекидно и систематски ради на унапређењу 
квалитета својих студијских програма, 

 мере за обезбеђење квалитета, 
 субјекте обезбеђења квалитета (наставно особље, стручна тела и 

комисије, студенти, ненаставно особље) и њихова права и обавезе у том 
поступку,  

 области обезбеђења квалитета (студијски програми, настава, 
истраживање, вредновање студената, уџбеници и литература, ресурси, 
ненаставна подршка, процес управљања, финансирање, простор и 
опрема), 

 опредељење за изградњу организационе културе квалитета, 
 повезаност образовне, научно-истраживачке и стручне делатности. 

5.2 Преиспитивање и унапређење Стратегије обезбеђења квалитета 

Стратегија обезбеђења квалитета се периодично преиспитује и унапређује, 
најмање једном у три године, и служи као основ за израду акционих планова у 
области обезбеђења квалитета (краткорочних, средњерочних и дугорочних). 

Одлуку о преиспитивању Стратегије обезбеђења квалитета доноси Декан. У 
процесу преиспитивања учествује Комисија за обезбеђење квалитета. 

У поступку самовредновања обавезно се преиспитује и Стратегија обезбеђења 
квалитета. 

5.3 Доношење акционог плана за спровођење Стратегије обезбеђења 
квалитета 

Након усвајања Стратегије обезбеђења квалитета Комисија за обезбеђење 
квалитета припрема предлог Акционог плана за спровођење Стратегије 
обезбеђења квалитета са јасно мерљивим циљевима у погледу контроле 
реализације акционог плана за различите активности и нивое осигурања 
квалитета унутар Факултета. Акциони план треба да подразумева могућност 
анализе и разраде суштине мисије и планова, као и одговарајуће ресурсе којима би 
се подржало спровођење циљева у дугорочном периоду.  

Акциони план за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета усваја Наставно-
научно веће. 

На основу резултата самовредновања и резултата анкета Комисија за обезбеђење 
квалитета континуирано ради  на допуњавању и унапређењу акционих планова. 
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5.4 Доступност јавности 

Стратегија обезбеђења квалитета и Акциони план за спровођење Стратегије 
обезбеђења квалитета доступни си јавности и налази се на интернет страници 
Факултета. 

6.0  УПУТСТВА И ЗАПИСИ 

6.1 Упутства 

 Нема упутстaва. 

6.2 Записи  

 Акциони план за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета, 

 Одлука Савета Факултета о усвајању Стратегије обезбеђења квалитета 
(слободна форма), 

 Одлука Декана Факултета и преиспитивању Стратегије обезбеђења квалитета 
(слободна форма). 

 Одлука Наставно-научног већа о усвајању Акционог плана за спровођење 
Стратегије обезбеђења квалитета (слободна форма). 

7.0  ПРИЛОЗИ 

р.б. Назив прилога Ознака 
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