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УВОД
Полазећи од чињенице да је обезбеђење квалитета један од основних елемената реформе
високошколског образовања у Србији и његовог интегрисања у јединствени европски
образовни простор Електронски факултет у Нишу (у даљем тексту: Факултет) утврђује
стратегију обезбеђења квалитета која садржи:
a) опредељење Факултета да непрекидно и систематски ради на унапређењу квалитета
својих програма,
b) мере за обезбеђење квалитета,
c) субјекте обезбеђења квалитета и њихова права и обавезе у том поступку,
d) области обезбеђења квалитета,
e) опредељење за изградњу организационе културе квалитета,
f) повезаност образовне, научноистраживачке и стручне делатности.
ОПРЕДЕЉЕЊЕ ФАКУЛТЕТА
Делатност Факултета
Факултет је високошколска установа са својством правног лица у саставу Универзитета у
Нишу.
Факултет је образовна и научна установа.
У оквиру своје матичне делатности Факултет организује и изводи академске студијске
програме на свим нивоима студија и струковне студије, иновацију знања и друге облике
стручног образовања и усавршавања.
Факултет обавља основна, примењена и развојна истраживања из своје делатности.
Факултет обавља и друге послове који су у функцији његове делатности, у складу са Законом
и Статутом Факултета.
Основни ставови
Мисија Факултета: укључивање Факултета у јединствени европски образовни простор у
складу са највишим стандардима квалитета образовног, научноистраживачког и стручног
рада.
Визија Факултета: модеран и препознатљив српски, односно европски факултет који се
може поредити са страним високошколским установама највишег ранга по квалитету
студијских програма, наставе, научноистраживачког и стручног рада.
Факултет је одговоран за успостављање савременог система за праћење, обезбеђење,
унапређење и развој квалитета (у даљем тексту: Систем квалитета). Имплементацијом
Система квалитета стварају се услови да Факултет одговори задацима које као државна
високошколска установа има у високошколском образовном систему Републике Србије. На
тај начин Факултет ће у потпуности задовољити захтеве, очекивања и потребе студената,
оснивача и друштва у целини.
Факултет приступа увођењу Система квалитета с обзиром да претходни поступци и начин
обезбеђења квалитета нису адекватни, као и да не омогућавају унутрашњу у спољашњу
оцену квалитета рада свих учесника у образовном, научноистраживачком и стручном раду.
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Систем квалитета са јасно дефинисаним стандардима квалитета и одговарајућим поступцима
за обезбеђење квалитета омогућује спровођење утврђене политике квалитета.
Корисници
Унутрашњи корисници Система квалитета су органи управљања и органи пословођења,
студенти, наставници, сарадници и ненаставно особље.
Спољашњи корисници Система квалитета су Универзитет, државне, локалне и друштвене
институције, као и сама друштвена заједница.
Опредељење
Основни задатак Система квалитета је успостављање целовите организационе структуре која
се састоји од међузависних подсистема одговорних за:
a) реализацију наставних планова и програма,
b) начине организовања и извођења наставе,
c) организовање и реализацију научноистраживачког и стручног рада,
d) избор наставника и сарадника,
e) научну и педагошку компетентност наставника и сарадника,
f) издавачку делатност,
g) начин организовања и функционисања библиотеке и рачунарско-информационог
центра,
h) доношење одлука,
i) уписну политику,
као и за остале елеменате од којих зависи квалитет рада Факултета.
Систем квалитета обезбеђује да студијски програми задовоље опште стандарде квалитета:
a) јасно дефинисане циљеве и усклађеност структуре и садржаја студијског програма са
тим циљевима,
b) усклађеност студијског програма са основним задацима и циљевима Факултета,
c) структуираност студијског програма ради успостављања неопходног баланса између
општих, научно-стручних и апликативних знања и дисциплина,
d) флексибилност и отвореност за примену иновативних метода наставе и учења,
e) адекватно и расподељено радно оптерећење студената.
Систем квалитета обезбеђује да студенти савладавањем одговарајућег студијског програма
стекну неопходна знања и вештине за стицање дипломе одговарајућег нивоа и врсте студија
која им пружају широке могућности запошљавања и/или даљег школовање.
Факултет обезбеђује подршку студентима, наставницима и сарадницима и ненаставном
особљу да унапређују квалитет сопственог рада спровођењем превентивних и корективних
мера, односно перманентном едукацијом.
Факултет уважава нове идеје, принципе и трендове у развоју високошколског образовања у
земљи и иностранству опредељујући се за перменетно унапређење Система квалитета.
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Принципи
Установљавање, имплементација и развој Система
партиципацији свих корисника Система.

квалитета биће засновани на

Систем квалитета биће заснован на утврђеним стандардима и поступцима за обезбеђење
квалитета.
Имплементацијом Система квалитета створиће се услови да Факултет одговори свим
задацима које као државна високошколска установа има у високошколском образовном
систему Републике Србије, чиме ће у потпуности задовољити захтеве, очекивања и потребе
студената, оснивача и друштва у целини.
Систем квалитета биће заснован на флексибилној структури која ће омогућити његово
прилагођавање новим захтевима, односно прилагођавање јединственом систему квалитета
Универзитета у Нишу.
МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
У циљу имплементације Система квалитета неопходно је изменити и допунити одговарајуће
опште акте, односно донети нове опште акте Факултета.
У циљу делотворног функционисања Система квалитета потребно је:
a) утврдити надлежност постојећих органа Факултета у Систему квалитета,
b) конституисати одговарајуће органе и тела за праћење и развој квалитета уз јасно
дефинисање њиховог делокруга рада, недложности, овлашћења и начина рада.
Имплементација новог Система квалитета започеће школске 2007/2008 године, после
усвајања одговарајућих аката и конституисања одговарајућих органа и тела. Током
имплементације биће предузете следеће активности:
a) Утврђивање Акционог плана за период 2007-2010;
b) Спровођење поступака самовредновања и вредновања;
c) Континуирано праћење, обезбеђивање, унапређење и развијање Система квалитета;
d) Имплементација система институционалне подршке студентима;
e) Имплементација система институционалне подршке наставницима и сарадницима,
односно ненаставном особљу ради повећења њихове компетентности на пољу
примене утврђених стандарда и поступака за обезбеђење квалитета;
f) Предузимање мера за побољшање услова рада и повећање мотивисаности за рад;
g) Промовисање Система квалитета студентима, наставницима и сарадницима,
ненаставном особљу, као и научној и широј друштвеној заједници.
СУБЈЕКТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА
Поступци праћења, обезбеђења, унапређења и развоја квалитета су дужност и обавеза
наставника и сарадника, студената и ненаставног особља. У овај сложени процес укључени
су такође сви органи, организационе јединице и службе Факултета, у складу са Стандардима
и поступцима за обезбеђење квалитета и осталим нормативним актима.
Предузимање координисаних мера за праћење, обезбеђење, унапређење и развој квалитета,
као и ефикасна примена система управљања квалитетом постаје задатак Центра за
обезбеђење квалитета.
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Центар за обезбеђење квалитета је стручно и саветодавно тело које:
a) планира и анализира поступке вредновања целокупног система образовања и
научноистраживачког рада на Факултету и управља тим поступцима,
b) организује редовно и систематско прикупљање и анализу анкетних података ради
увида у квалитативне и квантитативне показатеље квалитета студијских програма,
c) припрема предлог годишњег извештаја о квалитативним и квантитативним
показатељима квалитета студијских програма који садржи и предлоге мера за
унапређење квалитета студијских програма,
d) спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета студијских програма,
наставе и услова рада,
e) предлаже одговарајућа документа и поступке за контролу и обезбеђење квалитета и
самовредновања,
f) учествује у раду одговарајућих органа и тела за обезбеђење квалитета на
Универзитету.
За континуирано праћење функционисања Система квалитета биће задужена Комисија за
обезбеђење квалитета.
ОБЛАСТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА
Полазећи од Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета
високошколских установа које је донео Национални савет за високо образовање Систем
квалитета обухватиће следеће области:
a) Стандарде и поступке обезбеђења квалитета студијских програма,
b) Стандарде и поступке обезбеђења квалитета наставе,
c) Стандарде и поступке обезбеђења квалитета оцењивања студената,
d) Стандарде и поступке обезбеђења квалитета научноистраживачког и стручног рада,
e) Стандарде и поступке обезбеђења квалитета наставника и сарадника,
f) Стандарде и поступке обезбеђења квалитета студената,
g) Стандарде и поступке обезбеђења квалитета Библиотеке,
h) Стандарде и поступке обезбеђења квалитета Рачунарско-информационог центра,
i) Стандарде и поступке обезбеђења квалитета управљања,
j) Стандарде и поступке обезбеђења квалитета ненаставног особља,
k) Стандарде и поступке обезбеђења квалитета простора и опреме,
l) Стандарде и поступке обезбеђења квалитета финансирања,
m) Улога студената у самовредновању и провери квалитета,
n) Системско праћење и периодична провера квалитета.
ПРОМОВИСАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ
Факултет је у обавези да усвојену стратегију обезбеђења квалитета објави и промовише на
самом Факултету, Универзитету у Нишу, у научној и стручној јавности.
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Факултет је обавезан да објављује информације из претходног става у виду публикације у
штампаном или електронском облику, као и на Web страницама Факултета.
УНАПРЕЂИВАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ
На почетку нове школске године надлежни органи Факултета преиспитују и унапређују
стандарде и поступке за обезбеђење квалитета на основу квалитативних и квантитативних
показатеља наставног, научноистраживачког и стручног рада, рада органа управљања и
органа пословођења, рада стручних органа, организационих јединица и служби Факултета.
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