
 
 

Број 
 
03-536/4 

У Нишу 
 
26.12.2016. год. 

 

На основу члана 94. Статута Факултета заштите на раду у Нишу бр. 03-262/4 од 17.06.2011. год., 
Савет Факултета заштите на раду у Нишу на седници одржаној 21.12.2016. године, донео је 

 
О Д Л У К У 

 
 Доноси се Стратегија обезбеђења квалитета на Факултету заштите на раду у Нишу, у следећем 
тексту:  
 

Стратегија обезбеђења квалитета је основни стратешки развојни документ из области 
обезбеђења, контроле и унапређења квалитета целокупног процеса високог образовања и научно-
истраживачког рада на Факултету заштите на раду у Нишу (у даљем тексту: Факултет). Овим документом 
се дефинишу основни приоритети високог образовања и научно-истраживачког рада у области 
обезбеђења квалитета, као и начин њиховог остваривања у свим  сегментима дeлокруга рада. 

Стратегија обезбеђења квалитета представља основ за израду стандарда, процедура и акционих 
планова у области обезбеђивања и континуираног унапређења квалитета. 

Обезбеђење и континуирано унапређење система квалитета на Факултету заштите на раду 
остварује се, пре свега, у области: студијских програма, наставе, научног и истраживачког рада, 
вредновања студената, уџбеника и литературе, информатичких и других ресурса, ненаставне подршка, 
процеса управљања и пословођења. 
 
МИСИЈА 
 
Мисија Факултета је да: 
ОБЕЗБЕДИ највише академске стандарде у образовању, научно-истраживачком раду и учешћу у развоју 
друштвене заједнице, 
ОБРАЗУЈЕ кадрове са високим нивоом знања које стичу кроз активно учешће у образовном и научно-
истраживачком процесу и обезбеђује им водећу позицију на тржишту знања, 
ИСТРАЖУЈЕ појаве и процесе у радној и животној средини примењујући најбоље доступне технике, 
РАЗВИЈА системски приступ у образовању и научним истраживањима и нуди најбоља решења за 
побољшање квалитета радне и животне средине. 
Факултет своју мисију остварује кроз следеће циљеве: 

 повећање интересовања за студије на свим студијским програмима Факултета, 
 унапређење квалитета студијских програма, наставе и услова рада, 
 унапређење квалитета наставног и ненаставног кадра, 
 унапређење квалитета и обима научно-истраживачких активности, 
 унапређење сарадње са другим високошколским установа и привредним субјектима. 

 
 
 



ВИЗИЈА 
 
Визија Факултета је да се развија као водећа, врхунска и савремена установа јединственог европског 
образовног простора са јасно израженим лидерским амбицијама у образовању и науци, што ће учинити 
да Факултет буде упоредив са другим истакнутим високошколским установама истог профила и 
капацитета, на којој се образују студенти са инжењерским и менаџерским знањима и вештинама у 
областима инжењерства заштите на раду, инжењерства заштите животне средине, инжењерства 
заштите од пожара, управљања ванредним ситуацијама, управљања комуналним системом и 
управљања заштитом животне средине. 
 
МЕРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 
 
Мере за обезбеђење и континуирано унапређење квалитета на Факултету односе се на следеће области: 

 Утврђивање стандарда и поступака за обезбеђење и континуирано унапређење квалитета 
програма и процеса који су доступни јавности и периодично се преиспитују, 

 Изградња организационе структурe за обезбеђење и континуирано унапређење система 
квалитета, 

 Обезбеђивање и континуирано унапређење квалитета студијских програма, 
 Обезбеђивање и континуирано унапређење квалитета наставног процеса, 
 Обезбеђивање и континуирано унапређење квалитета научно-истраживачког и стручног рада, 
 Обезбеђивање и континуирано унапређење квалитета наставника и сарадника, 
 Обезбеђивање и континуирано унапређење квалитета студената, 
 Обезбеђење и континуирано унапређење квалитета уџбеника, литературе, библиотечких и 

информатичких ресурса, 
 Обезбеђивање и континуирано унапређење квалитета управљања и пословођења Факултетом, 
 Обезбеђивање и континуирано унапређење квалитета простора и опреме, 
 Обезбеђивање и континуирано унапређење квалитета финансирања, 
 Обезбеђивање учешћа студената у процесу обезбеђења и континуираног унапређења 

квалитета, 
 Систематско праћење, анализа ризика, периодична провера и континуирано унапређење 

система квалитета. 

СУБЈЕКТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 
 
Најзначајнији субјекти обезбеђења и континуираног унапређења квалитета Факултета су: 

 Савет, 
 Декан, 
 Наставно-научно веће, 
 Комисија за обезбеђење квалитета, 
 наставници, 
 сарадници, 
 ненаставно особље, 
 студенти. 

Сви субјекти квалитета имају право и обавезу да учествују у процесу и поступцима обезбеђења и 
континуираног унапређења система квалитета. 

Права и обавезе субјеката квалитета дефинисана су у оквиру организационе структуре Факултета 
Статутом и другим правним актима, као и у матрицама одговорности у процедурама за остваривање 
стандарда за обезбеђивање и континуирано унапређење система квалитета. 

Развојем и континуираним унапређењем система квалитета Факултет ће систематски радити на 
изградњи и развоју организационе културе квалитета. 
 

  ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
     ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ 

         Др Срђан Глишовић, ванр. проф. 


