
 

 

На основу члана 15. став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 

76/05), члана 49. став 2. Правилника Националног Савета за високо образовање Србије о 

стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и  

члана 20. Статута Високе школе социјалног рада , Савет Високе школе социјалног рада 

на седници одржаној 23.06.2017. године, донео је 

 

СТРАТЕГИЈУ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

ВИСОКЕ ШКОЛЕ СОЦИЈАЛНОГ РАДА 

 

1. УВОД 

 

Стратегија обезбеђења квалитета је примарни документ којим се прати развој у области 

обезбеђења квалитета комплетног образовања на Високој школи социјалног рада (даље у 

тексту:Висока школа). Стратегијом се дефинишу приоритети и начин остваривања 

трајних циљева који се периодично преиспитују, мењају, допуњују и служе као основа 

свих оперативних планова. Систем обезбеђења квалитета је систем помоћу којег пратимо 

и оцењујемо постојеће услове, како бисмо одређеним мерама могли да побољшамо 

квалитет студирања. 

Полазна основа стратегије се заснива на документима: Закон о високом образовању 

(„Службени гласник РС“ број 76/05, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012 i 89/2013); 

Статут Високе школе социјалног рада. 

 

2. ВИЗИЈА 

 

Полазећи од савремених цивилизацијских достигнућа Висока школа глобалну визију 

заснива на хуманим и функционалним условима радне и животне средине. Развојем 

нових компонената образовања се интегрише знање, дело, живот и развој. Тиме се јачају 

способности учења и откривају могућности заједничког стварања без обзира на 

различитости у култури, религији, нацији и политици кроз толеранцију и превазилажење 

генерацијског јаза. 

 

Наш циљ је да развијамо функционална знања и да кроз примену савремених светских, а 

државно усвојених метода контроле квалитета омогућимо образовање младих и 

талентованих људи у нашем окружењу што је основа за даљи друштвено економски 

развој. 
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3. МИСИЈА 

 

Општи правац делатности Високе школе подразумева развој наставних програма 

заснованих на принципима интер/мултидицсплинарности и пуног разумевања значаја 

универзалних људских права и демократских вредности.  

Висока школа подстиче и организује образовну и научно-истраживачку активност у 

садејству наставника, сарадника, студената ради постизања високог квалитета 

академских студија и тиме доприноси унапређењу укупног академског образовног и 

научног простора у Србији. 

 

У складу са законским прописима, подзаконским актима и нормативима научне и 

академске заједнице Висока школа ради на развијању позитивних академских вредности 

образујући и усмеравајући укупан свестран развој младих стручњака за будућност.  

 

Висока школа посебно води рачуна о томе да се наставни планови формирају на основу 

резултата истраживања и усаглашавања потреба привреде, друштва и будућих студената 

и тако доприноси повећању запошљивости дипломираних студената и њиховом останаку 

и раду у Србији.  

 

Висока школа континуирано спроводи политику квалитета и кроз процесе 

самовредновања стално унапређује квалитет рада а запослене и сараднике укључује у 

перманентно усавршавање и моделовање образовне и научне активности према 

потребама друштва у целини.  

 

Висока школа подстиче корпоративну друштвену одговорност и филантропију кроз 

издвајања из своје добити за финансирање образовних и научних активности студената, 

запослених и шире заједнице. У финансијском планирању Висока школа даје приоритет 

улагањима у стварање услова за квалитетнији рад, образовни и научни процес у Висока 

школа. 

 

4. ЦИЉЕВИ 

Циљеви Високе школе су конкретни, оствариви и мерљиви, усклађени са могућностима 

Високе школе и ближе одређују делатност Високе школе. Сви задаци усмерени су 

конкретним резултатима које Висока школа жели да оствари а утврђивањем степена тог 

остварења може се вршити контрола рада Високе школе. 

Циљ нам је ефикасност наших студијских програма, које ће факултет пратити преко: 

1. Позиционирање на високообразовном простору Србије у пољу друштвено-

хуманистичке науке, области Социјална политика и социјални рад, Специјална 

едукација и рехабилистација. 
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2. У наредних пет година заузети 20% учешћа у високообразовном простору у 

области социјалне политике. 

3. У наредних пет година успоставити и ојачати научно-истраживачку делатност 

у области Социјалне политике и социјалног рада, као и области Специјална 

едукација и рехабилитација. 

4. Акредитовати се за научно-истраживачки рад у законски предвиђеном року. 

5. Омогућити студентима припремљеност за рад у пословном окружењу за које 

се школују. 

 

У складу са постављеним циљевима Високе школе утврђују се и конкретни основни 

задаци Високе школе. Постављени задаци су у функцији остваривања визије Високе 

школе. За спровођење наведених задатака задужен је директор Високе школе. 

 

5. ОСНОВЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

 

Стратегија обезбеђења квалитета усклађена је са одредбама Закона о високом образовању 

и стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа у 

Републици Србији, али и са постулатима саме стратегије и политике обезбеђења 

квалитета и контроле рада Високе школе социјалне политике. Основе обезбеђења 

квалитета Високе школе огледају се у следећим подешавањима: 

a) Доношење општег акта и његова перманентна  примена којом се утврђују области, 

стална тела и поступци  праћења, унапређивања и развоја квалитета студијских 

програма, наставе и свих услова рада на универзитету; 

b) Утврђивање области обезбеђења квалитета и то: студијски програми, настава, 

наставници, истраживања, оцењивање студената, уџбеници и литература, 

библиотека, информациони ресурси, простор и опрема, ненаставно особље,  

процес управљања и јавност рада; 

c) Избор начина и обезбеђење поступка самовредновања; 

d) Усклађивање поступка самовредновања и оцене квалитета студијских програма и 

установе са државним стандардима за високо образовање у интервалима од 3 

године, а по потреби и у краћим интервалима у складу са актима Високе школе.  

e) Утврђивање спољашње провере квалитета у складу са националним стандардима 

коју спроводи Комисија за акредитацију и проверу квалитета као и одговарајућа 

тела Високе школе.  

f) Остваривање јединства у обављању делатности високог образовања и 

научноистраживачког и стручног рада чији се резулати користе за унапређење 

наставног процеса.  

g) Остваривање међународне сарадње кроз реализацију заједничких студијских 

програма, истраживања, размену наставника и сарадника.  

h) Подстицање развоја младих сарадника њихово стално. 



4 

 

i) Успостављање сарадње са дипломираним студентима и послодавцима и праћење 

нивоа њихових компетенција.  

j) Обезбеђење инфраструктуре за прикупљање, обраду, анализу и оцену квалитета 

успешности постављених циљева и задатака кроз контролу квалитета.  

k) Јавно публиковање резултата вредновања квалитета на интернет страници Високе 

школе и периодичним публикацијама 

l) Утврђивање сталне промоције квалитета кроз размену информација, искустaва и 

изградњу културе квалитета на Високој школи у свим процесима.  

 

6. ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА  

 

Области у којима се прати, обезбеђује и унапређује квалитет у раду Високе школе 

обухватају следеће:  

1. Квалитет студијских програма: усаглашеност са стандардима Националног савета и 

Комисије за акредитацију и проверу квалитета; усаглашеност са студијским програмима 

у европском образовном простору; усаглашеност са савременим научним достигнућима у 

области студијског програма; радно оптерећење студената; исходи образовања и исходи 

учења.  

2. Квалитет наставног процеса: организација и реализација наставе, однос врсте предмета 

и структуре курикулума и исхода учења; методе у настави; доступност информација о 

студијским програмима, плану и реализацијии наставе; оцењивање студената у оквиру 

предиспитних обавеза и на испиту, професионалност и етика у раду.  

3. Научно- истраживачки рад: учешће у научно-истраживачким и уметничким пројектима 

у земљи и иностранству; развој научног подмлатка; усаглашавање научно-истраживачких 

активности са потребама у оквиру реализације наставе; научна продукција. 

4. Наставници и сарадници: поштовање највиших стандарда и критеријума у поступку 

избора наставника и сарадника; компетеност наставника и сарадника у научном, 

стручном и педагошком смислу; обезбеђење перманетног усавршавања и мобилност 

наставника и сарадника.    

5. Квалитет студената: квалитет нових и дипломираних студената; квалитет пријема и 

уписа студената; једнакост и равноправност студената; доступност информација; 

доживотно учење и студирање запослених лица; мобилност студената; праћење 

пролазности студената по предметима, програмима и годинама; учешће студената у 

процесима одлучивања. 

6. Литература, библиотечки ресурси и издавачка делатност. 

7. Информатички ресурси и техничка опремљеност потребна за реализацију аудио-

визуелних и дигиталних програма у области уметности. 

8. Простор за реализацију наставе, научно-истраживачке и уметничке делатности. 
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9. Квалитет студентске администрације, ненаставне подршке и осталих стручних служби; 

10. Квалитет процеса управљања, финансирања и јавности у раду. 

11. Реализација стратегије обезбеђења квалитета, систематско праћење и примена 

корективних мера као и подстицање улоге студента у процесу праћења и самовредновања 

установе и студијских програма.  

 

7. СУБЈЕКТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА И КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА 

 

Субјекте обезбеђења и унапређења квалитета чине сви запослени: наставници, 

сарадници, и ненаставно особље, као и сви студенти Високе школе. Субјекти обезбеђења 

и унапређења квалитета обухватају административну управу  (декана, продекане, шефове 

департмана), Наставно-научно веће, Комисију за обезбеђивање квалитета и Савет Високе 

школе. Сви субјекти обезбеђења и унапређења квалитета имају право и обавезу да 

учествују у активностима којима се реализују мере за обезбеђење и унапређење 

квалитета, укључујући и процес самовредновања и спољне евалуације Високе школе. 

 

8. МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

 

Мере и поступци за обезбеђење и унапређење квалитета уређени су посебним 

Правилником о стандардима и начину и поступку обезбеђивања квалитета који ће бити 

донет по добијању дозволе за рад Високе школе, а у складу са Законом о високом 

образовању и Правилником Националног савета за високо образовање о стандардима за 

вредновање и оцењивање квалитета високошколских установа.  

 

                                                                                                             Председник Савета 

 

 

Проф. др Петар Настасић 

 

 

У Београду, 05.09.2017. 


