На основу члана 65. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 88/2017,
27/2018 и 73/2018), члана 46. и 55. Статута Универзитета у Нишу и Правилника о стандардима за
самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа, а у складу са Стратегијом и
Политиком обезбеђивања квалитета Универзитета у Нишу, Сенат Универзитета у Нишу, на предлог
Одбора за обезбеђење квалитета Универзитета у Нишу, на седници одржаној 25.3.2019, доноси
ПОЛИТИКУ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Политика обезбеђења квалитета Универзитета у Нишу (у даљем тексту: Универзитет)
дефинише основна начела успостављања система квалитета, метода провере и унапређења
квалитета рада, као и организације система осигурања квалитета у циљу остваривања свих облика
делатности Универзитета као самосталне високошколске установе. Успостављање културе
квалитета, као и осигурање квалитета у сва три вида делатности (образовање, научноистраживачки
и уметнички рад и трансфер знања) представљају основну обавезу Универзитета.
Универзитет је опредељен да представља модерну европску високошколску институцију
која је део европског образовног и истраживачког простора, препознатљиву по својим наставним,
научним и стручним достигнућима и компетенцијама дипломираних студената. Усвајањем
Стратегије обезбеђења квалитета Универзитет се определио за стабилан, ефикасан и транспарентан
систем обезбеђења и управљања квалитетом, који ће омогућити непрекидно праћење, проверу,
развој и унапређење квалитета и тако обезбедити усаглашеност наставног процеса,
научноистраживачког и уметничког рада са постављеним стандардима квалитета, као и сталну
посвећеност развоју културе квалитета.
Постизање академских стандарда и очување академских вредности представљају тежњу
Универзитета чију основу треба да чини одговарајући систем осигурања квалитета у коме сви
запослени на Универзитету и сви студенти имају обавезу и одговорност да непрекидно воде бригу
о квалитету у оквиру својих радних активности и раде на сталном унапређењу квалитета. То
подразумева тимски рад и сталну сарадњу запослених и студената у изградњи културе квалитета,
подизању свести и одговорности према квалитету у раду и остваривању успостављених циљева
унапређења квалитета.
Систем квалитета је успостављен и дефинисан доношењем одговарајућих докумената и
применом стандарда који су у сагласности са дефинисаним стандардима у европском простору
високог образовања и принципима и искуствима добре праксе. У спровођењу Политике квалитета,
Универзитет остварује сарадњу и подстиче заједнички рад свих факултета у његовом саставу, свих
запослених (наставних и ненаставних радника) и студената, као и сталну комуникацију са
корисницима резултата наставног, научног и стручног рада. Универзитет остварује сталну сарадњу
са другим високошколским установама и институцијама у земљи и иностранству.
Области праћења, провере и унапређења квалитета су наставни процес, студијски програми,
наставно особље, научноистраживачки и уметнички рад, оцењивање студената, ефикасност
студирања, библиотека, уџбеници и литература, простор и опрема, информатички ресурси,
ненаставно особље, органи и процес управљања, финансирање и систем обезбеђења квалитета.
Субјекти обезбеђења квалитета су: Одбор за обезбеђење квалитета, Центар за унапређење
квалитета, Сенат, ректор, проректор за обезбеђење квалитета, проректори, комисије (одбори) за
квалитет на факултетима у саставу Универзитета, наставници и сарадници, истраживачи,
ненаставно особље, студентске организације и студенти.

Мере за обезбеђење квалитета обухватају: унапређење квалитета студијских програма и
њихово усклађивање са сродним студијским програмима у европском образовном простору,
прилагођавање броја и врсте студијских програма захтевима тржишта рада и потребама шире
друштвене заједнице, повећање броја студената и њиховог интересовања за студије на
Универзитету, унапређење знања и компетенција наставног и ненаставног особља, усклађивање
броја наставника и сарадника са националним и међународним стандарднима, оптимално
коришћење материјалних и људских ресурса, унапређење квалитета научноистраживачког и
уметничког рада, стално улагање у унапређење квалитета услова рада, простор и опрему за
истраживања и обављање наставног процеса, унапређење квалитета библиотекарских и
информационих ресурса, продубљивање сарадње са универзитетима у Европи и свету и подстицање
мобилности студената и наставника, ширење научне сарадње са универзитетима у иностранству
кроз заједничке пројекте, јачање сарадње са алумни групом, интернационализација Универзитета,
јачање улоге запослених и студената у самовредновању и оцени квалитета, повећање нивоа
квалитета процеса управљања, успостављање система праћења показатеља унапређења квалитета
како би се користили у процесу доношења одлука и стратешког планирања.
У остваривању успостављених циљева Универзитет ће сарађивати са свим органима и
телима од значаја за његову делатност, а посебно са Националним саветом за високо образовање и
Комисијом за акредитацију и проверу квалитета. Органи управљања Универзитета ће обезбедити
примену и одржавање ове политике квалитета на Универзитету и свим факултетима у његовом
саставу.
Право и обавеза свих запослених на Универзитету и факултетима у његовом саставу је да
спроводе ову Политику обезбеђења квалитета, унапређују квалитет и да својим радом доприносе
научном и стручном угледу Универзитета.

СНУ број 8/16-01-002/19-007
У Нишу, 25.03.2019. године

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Проф. др Драган Антић, с.р.

