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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 унапређивања стандарда 
обезбеђења квалитета.  

2.0  ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 

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

Сви органи и лица која учествују у реализацији ове процедуре дужни су да је 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 унапређивању 
квалитета. 

 Стандарди за обезбеђење квалитета - документ из области обезбеђења 
квалитета високог образовања на Факултету који садрже минимални ниво 
квалитета рада и развоја Факултета. 

 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, 
 Стратегија обезбеђења квалитета Факултета, 
 Правилник о обезбеђењу квалитета Универзитета у Нишу, 
 Политика квалитета Факултета, 
 Стандарди и поступци обезбеђења квалитета Факултета. 
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5.0  ОПИС АКТИВНОСТИ 

5.1 Доношење стандарда за обезбеђење квалитета 
Стандарде за обезбеђење квалитета доноси Наставно-научно веће на предлог 
Комисије за обезбеђење квалитета. У процесу доношења стандарда учествују и 
студенти преко својих представника у Комисији за обезбеђење квалитета и 
Наставно-научном већу. 

Стандарди за обезбеђење и континуирано унапређивање квалитета сагласни су са 
областима за обезбеђење и континуирано унапређивање квалитета на Факултету, 
које су дефинисане у Стратегији обезбеђења квалитета. 

Најзначајнији стандарди за обезбеђење и континуирано унапређивање квалитета 
дефинишу се у оквиру дефинисаних области: 

Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета 
Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета 
Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета 
Стандард 4: Квалитет студијског програм 
Стандард 5: Квалитет наставног процеса 
Стандард 6: Квалитет научно-истраживачког, уметничког и стручног рада 
Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника 
Стандард 8: Квалитет студената 
Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких 
ресурса 
Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет 
ненаставне подршке 
Стандард 11: Квалитет простора и опреме 
Стандард 12: Финансирање 
Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета 
Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета 
Стандард 15: Квалитет докторских студија  

5.2 Преиспитивање и унапређивање стандарда за обезбеђење 
квалитета 
Стандарди за обезбеђење квалитета се периодично преиспитују и унапређују, 
најмање једном  у три године, а обавезно у процесу самовредновања. 

Одлуку о преиспитивању Стратегије обезбеђења квалитета доноси Комисија за 
обезбеђење квалитета. У процесу преиспитивања учествују сви запослени и 
студенти.  
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5.3 Доступност јавности 
Стандарди за обезбеђење квалитета на Факултету доступни су свим наставницима, 
студентима, ненаставном особљу и јавности и налазе се на интернет страници 
Факултета. 

6.0  УПУТСТВА И ЗАПИСИ 

6.1 Упутства 
 Нема упутстава. 

6.2 Записи  
 Одлука Наставно-научног већа Факултета о усвајању Стандарда за 

обезбеђење квалитета (слободна форма), 

 Одлука Комисије за обезбеђење квалитета о преиспитивању Стандарда за 
обезбеђење квалитета (слободна форма). 

7.0  ПРИЛОЗИ 

 Нема прилога. 


