На основу члана 32. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 76/06,
100/07, 97/08 и 44/10), тачке 1.2. Стандарда 1. Правилника о стандардима за
самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа („Сл. гласник
РС“ бр. 106/06) и члана 45. Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589
од 25.11.2011. године, Савет Факултета, на предлог Декана Факултета, дана
22.3.2012. године доноси:

Стратегију обезбеђења квалитета Економског факултета у Суботици

1. Увод
Стратегија обезбеђења квалитета је први стратешки развојни документ из области
обезбеђења квалитета академског и струковног високог образовања на
Универзитета у Новом Саду, Економском факултету у Суботици, који дефинише
основне приоритета високог образовања у области обезбеђења квалитета, као и
начин њиховог остварења.
Овај документ је документ Факултета који ће се периодично преиспитивати и
мењати, односно допуњавати и служити као основ за израду акционих планова у
области обезбеђења квалитета (краткорочних, средњорочних и дугорочних).

2. Мисија
Мисија Економског факултета у Суботици јесте да омогући највише академске
стандарде и обезбеди стицање знања и вештина у складу са плановима и
програмима студија првог, другог и трећег степена на Економском факултету у
Суботици.
Да би остварио своју мисију, Факултет је трајно опредељен да тежи унапређењу
квалитета високог образовања и укључивања у Европски простор високог
образовања, као и очување традиције високошколског образовања на Економском
факултету у Суботици.

3. Циљеви
Циљ израде стратегије обезбеђења квалитета јесте остваривање Законом
постављених циљева високог образовања и визије даљњег развоја високог
образовања на Факултету.
Факултет за своје циљеве поставља:
- континуирани рад на остваривању и сталном унапређењу квалитета високог
образовања на Факултету,

-

-

побољшање квалитета студијских програма, наставе и услова рада,
побољшање научноистраживачког рада наставног особља,
повећање доприноса академском животу Универзитета у Новом Саду и
доприноса локалној и националној заједници,
повећање ефикасности система високог образовања на начин да се смањи
реална дужина студирања,
осигурање квалитета, и то превасходно увођењем механизма вредновања
који ће осигурати висок ниво квалитета наставе и научноистраживачког
рада, као и укупног исхода образовног процеса,
стварање услова за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студијске
програме, примерене потребама тржишта рада,
стварање услова за покретање програма учења на даљину,
подржавање развоја струковних студија које обезбеђују вештине и
способности прилагођене захтевима тржишта,
укључивање студената као партнера у процес високог образовања,
промовисање мобилности студената, наставника и сарадника,
развој образовања током читавог живота,
примерену организацију и управљање на Факултету,
обезбеђење финансирања стратегије квалитета од надлежних институција и
кроз пројекте са партнерским организацијама,
повећање броја корисника услуга,
оптимално коришћење ресурса,
стварање наставног подмлатка,
стално унапређење знања запослених,
повећање обима и врсте услуга,
закључивање уговора са стратешким партнерима из региона, европске и
међународне заједнице.

4. Полазне основе
Полазну основу за израду Стратегије обезбеђења квалитета Економског факултета
у Суботици чине следеће документа:
- Лисабонска декларација о признавању високог образовања,
- Болоњска декларација,
- Прашки коминике,
- Закон о високом образовању,
- Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета
високошколских установа,
- Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета
високошколских установа,
- Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских
установа и студијских програма,
- Статут Универзитета у Новом Саду,
- Статут Економског факултета у Суботици.

5. Мере за обезбеђење квалитета
1.
-

Утврђивање области обезбеђења квалитета и то:
студијски програм,
настава,
наставно особље,
истраживање,
оцењивање студената,
уџбеници и литература,
библиотека,
информациони ресурси,
простор и опрема,
ненаставно особље,
процес управљања,
јавност рада.

2. Обавезно самовредновање и оцена квалитета студијских програма и
установе, у складу са стандардима Националног савета за високо
образовање, у трогодишњим интервалима, односно по потреби и у краћим
интервалима, у складу са општим актом Факултета,
3. Спољашња провера квалитета, у складу са стандардима Националног
савета за високо образовање које спроводи Комисија за акредитацију и
проверу квалитета, као и одговарајуће тело Универзитета, Факултета или
друга институција коју ангажује Факултет,
4. Акредитација факултета, у складу са стандардима Националног савета за
високо образовање у Законом прописаном року,
5. Јединство образованог, стручног и научно-истраживачког рада чији се
садржаји и резултати, односно знања користе у наставном процесу,
6.
-

Међународна сарадња у следећим областим:
извођење заједничких студијских програма,
реализација заједничких пројеката,
издавачка делатност,
размена наставника и сарадника,
размена студената и друго.

7. Успостављање сталне сарадње са послодавцима и дипломираним
студентима у циљу добијања повратне информације о квалитету студијског
програма и компетенција које су стекли студенти завршетком студија
(примена стечених знања у пракси),

8. Успостављање сталног тела за праћење и контролу квалитета на
Факултету – Комисије за квалитет Факултета, која има задатак да стално
прати и контролише квалитет високог образовања на Факултету и квалитет
рада Факултета, да предлаже мере за унапређење квалитета и даљег развоја
Факултета и да најмање једном годишње подноси извештај Наставнонаучном већу Факултета,
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 на огласним таблама Факултета,
11. Обавеза да стално промовише и изграђује културу квалитета на
Факултету и да у складу са финансијским могућностима обезбеди стручна
усавршавања особља које активно учествује у овим процесима.

6. Акциони план
За спровођење ове Стратегије Комисија за квалитет Факултета ће сачинити
акциони план по областима и предложити Наставно-научном већу Факултета нацрт
Правилника о обезбеђењу квалитета и поступку самовредновања, а сходно
Правилнику Универзитета у Новом Саду од 13.09.2011. године, којим ће се ближе
утврдити циљеви, мере и активности које ће се предузети са роковима за
извршење, као и извршиоци за спровођење тих мера.

7. Завршни део
Ову Стратегију објавити на огласној табли и Интернет страници Факултета.
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