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На основу члана 111, а у вези са чл. 120. и 20. Статута Економског факултета
Универзитета у Нишу, Наставно-научно веће факултета, на предлог декана, на ванредној
Седници одржаној 25.06.2020. године усвојио је измене

СТРАТЕГИЈЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, У ДЕЛУ ПОЛАЗНИХ ОСНОВА, ТАКО ДА САДА
ИНТЕГРАЛНИ ТЕКСТ СТРАТЕГИЈЕ ГЛАСИ:

1. УВОД
Стратегија обезбеђења квалитета је први стратешки развојни документ из области
обезбеђења квалитета високог образовања на Економском факултету Универзитета у
Нишу (у даљем тексту: Факултет). Овом Стратегијом дефинишу се основни приоритети
високог образовања у области обезбеђења квалитета, као и начин њиховог остваривања.
Овај документ има карактер трајног документа Факултета и он ће се периодично
преиспитивати и мењати, односно допуњавати. Стратегија обезбеђења квалитета служи
као основ за израду акционих планова у области обезбеђења квалитета, а ти планови могу
бити краткорочни, средњорочни и дугорочни.

2. МИСИЈА И ВИЗИЈА
Мисија Факултета полази од премисе по којој је високо образовање темељ развоја
друштва, као и услов целокупног економског и културног напретка и основа за
унапређење људских права и слобода човека и грађанина, као основних вредности
заједнице цивилизованих народа. Стратегија обезбеђења квалитета треба да омогући
остварење мисије Факултета кроз увођење највиших академских стандарда у високо
образовање и да обезбеди стицање знања и вештина у складу са потребама друштва и
пројектованим националним развојем. Како би свој задатак остварио Факултет овим
документом изражава своје трајно опредељење да тежи унапређењу квалитета високог
образовања и укључивању у европски образовни простор.
ВИЗИЈА ФАКУЛТЕТА - Факултет треба у наредном периоду од пет година да постане
најзначајнији покретач и носилац иновација у области економских наука дајући снажан

допринос јачању економске науке и струке у Републици Србији и окружењу. На тај начин
обезбедиће себи јачање и унапређење репутације у земљи и иностранству. Факултет у
наредном периоду од пет година треба да постане институција са највишим академским
стандардима који осигуравају квалитет и стицање општих, научних и стручних знања и
вештина студената, наставника и истраживача, у складу са потребама друштва и
пројектованим регионалним, националним и глобалним развојем.

3. ЦИЉЕВИ
Сврха израде и доношења документа Стратегија обезбеђења квалитета представља
остваривање циљева високог образовања утврђених Законом као и визије даљег развоја
образовања на Факултету.
Основни дугорочни циљеви Факултета су:
• унапређење квалитета високог образовања на Факултету;
• повећање ефикасности студирања;
• побољшање квалитета студијских програма, наставе и услова рада;
• побољшање квалитета услуга које студентима пружају запослени на Факултету;
• побољшање квалитета рада са студентима и увођење културе квалитета у односима
студената, наставника и запослених на Факултету;
• побољшање квалитета научноистраживачког рада наставног особља као и укључивање
студената у научноистраживачки рад;
• повећање доприноса академском животу Универзитета у Нишу као и доприноса
локалној заједници и националној заједници;
• увођење европских и светских стандарда у образовни и научноистраживачки рад.
4. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕГИЈЕ
Факултет обезбеђује квалитет високог образовања у складу са усвојеним документима у
области високог образовања. Основу за израду Стратегије обезбеђења квалитета чине
следећа документа:
1. Лисабонска конвенција о признавању квалификација/диплома у високом образовању
(11.04.1997. године), коју је ратификовала наша држава 2003. године;
2. Болоњска декларација (19.06.1999. године) коју је потписала наша држава 2003. године;
3. Закон о високом образовању („Службени Гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 73/2018);
4. Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских
установа („Службени Гласник РС”, број 88/2017);
5. Правилник о стандардима за почетну акредитацију високошколских установа и
студијских програма („Службени Гласник РС“, бр. 13/2019);

6. Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа
(„Службени Гласник РС“, бр. 13/2019);
7. Правилник о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма („Службени
Гласник РС”, бр. 13/2019);
8. Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских
установа („Службени Гласник РС”, бр. 13/2019);
9. Статут Економског факултета Универзитета у Нишу;
10. Анализа тренутног стања високог образовања на Факултету (тзв. SWOT анализа из
Извештаја о самовредновању Економског факултета Универзитета у Нишу из 2017. год.);
11. Финансијски извештај за последње три године;
12. Годишњи извештаји о раду Факултета и
13. Остала релевантна документа Факултета, као и Универзитета у Нишу, чији је
Економски факултет члан.
У складу са наведеним документима, Факултет је стратешки опредељен да се
континуирано стара о развоју високог образовања, односно о унапређењу квалитета у
одговарајућим областима, као и о интегрисању у јединствени Европски образовни
простор.

5. МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА

1. Утврђивање области обезбеђења квалитета и то: студијски програми, настава, наставно
особље, истраживање, оцењивање студената, уџбеници и литература, библиотека,
информациони ресурси, простор и опрема, ненаставно особље, процес управљања и
јавност рада;
2. обавезно самовредновање и оцена квалитета студијских програма и Факултета, у складу
са стандардима Националног савета за високо образовање, у интервалима од највише 3
године, односно, по потреби, и у краћим интервалима;
3. спољашња провера квалитета, у складу са стандардима Националног савета за високо
образовање, коју спроводи Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике
Србије;
4. акредитација Факултета, у складу са стандардима Националног савета за високо
образовање, у законом прописаном року;
5. обавеза да се у обављању делатности високог образовања остварује јединство
образовног, стручног и научноистраживачког рада, чији се садржаји и резултати, односно,
знања користе у наставном процесу;

6. међународна сарадња која се одвија путем извођења заједничких студијских програма,
као и корз размену наставника и студената.
7. успостављање сталне сарадње са послодавцима и дипломираним студентима у циљу
добијања повратне информације о квалитету студијских програма и компетенција које су
стекли дипломирани студенти завршетком студија (примена стечених знања у пракси);
8. установљавање сталног тела за праћење и контролу квалитета на Факултету - Комисије
за контролу квалитета;
9. обезбеђење кадрова и инфраструктуре за прикупљање и обраду података од значаја за
анализу и оцену квалитета и степена успешности у остваривању постављених циљева и
задатака;
10. обавеза јавног публиковања резултата вредновања квалитета на интернет страници
Факултета и у периодичним публикацијама;
11. обавеза сталног промовисања и изграђивања културе квалитета на Факултету, као и
стручног усавршавања особља које активно учествује у овим процесима.
Применом наведених мера и сталном контролом, уз потребну финансијску подршку,
Факултет обезбеђује услове за повећање ефикасности студија.

6. АКЦИОНИ ПЛАН
За спровођење Стратегије Комисија за обезбеђење квалитета ће доносити годишње
Акционе планове којим ће се ближе утврдити циљеви, мере и активности које ће се
предузети током календарске године са циљем правовременог остварења очекиваних
резултата. Акционим планом ће се предвидети рокови за извршење планираних
активности, као и тела, односно лица, која ће бити надлежна за спровођење мера.

7. ЗАВРШНИ ДЕО
Интегрални текст Стратегије обезбеђења квалитета објавити на огласној табли и Интернет
страници Економског факултета у Нишу и доставити: Служби за опште послове и архиви
Факултета.

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
Проф. др Тадија Ђукић

