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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
Бр. 19-2/5
Датум: 06. март 2019. године
На основу члана 58. став 2. тачка 3. Закона о високом образовању Републике Србије
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 73/18), члана 70. став 17 и 18. Статута
Универзитета у Приштини, на основу предлога Комисије за обезбеђење квалитета
Универзитета у Приштини бр.18-26/7 од 23.10.2018. године, Сенат Универзитета у
Приштини на седници одржаној 5. марта 2019. године, донео је

СТРАТЕГИЈУ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ

УВОД
Стратегија обезбеђења квалитета је стратешки развојни документ из области
обезбеђења квалитета целокупног система високог образовања на Универзитету у
Приштини и факултетима у његовом саставу, која дефинише основне циљеве и приоритете
високог образовања у области обезбеђења квалитета, као и начин њиховог остварења.
Имајући у виду да је остваривање циљева у области обезбеђења квалитета дугорочан
и комплексан процес, који подразумева предузимање низа усклађених и координисаних
мера и активности, Стратегија представља документ Универзитета који ће се периодично
преиспитивати и мењати, односно допуњавати, и служити као основ за израду акционих
планова у области обезбеђења квалитета, краткорочних, средњорочних или дугорочних.
Стратегија ће служити као основ за унапређење квалитета и уједно и основни стратешки
инструмент у области обезбеђења квалитета.1
Универзитет утврђује стратегију обезбеђења квалитета: студијских програма,
наставног процеса, научноистраживачког, односно уметничког и стручног рада наставника,
сарадника и студената, уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса,
управљања Универзитетом и факултетима, адекватног простора и опреме, финансирања,
ваннаставних активности и услова рада и студирања.

МИСИЈА
Универзитет у Приштини својом историјом и бројем студената представља
најзначајнију високошколску установу на простору АП КиМ и као таква има веома важну
1

Прва Стратегија Универзитета донета је 2008. године. Друга Стратегија, која је донета за период од 2013. до
2018. године, израђена је у оквиру партнерског повезивањa Универзитета у оквиру трогодишњег ТЕМПУС
пројекта „Партнерство у циљу имплементације стандарда квалитета“ (“Partnership in quality assurance
standards implementation”).
1

улогу у систему високошколског образовања у Републици Србији, са значајним утицајем
на економски, социјални и културни развој, као и развој друштва у целини.
Oслањајући се на стандарде и смернице Националног савета за високо образовање,
усклађене са Стандардима и смерницама за осигурање квалитета у европском подручју
високог образовања (ЕNQА), Универзитет у Приштини и факултети у његовом саставу
привржени су вредностима и принципима савременог европског високошколског
образовања. Наставници, сарадници, ненаставно особље и студенти Универзитета теже да
обезбеде стандарде у стицању знања и вештина уз помоћ транспарентног институционалног
система обезбеђења квалитета, чије ће функционисање обезбедити континуирано праћење,
процену, унапређивање и развој квалитета у свим областима рада.
Мисија Универзитета у Приштини јесте да кроз образовање, научноистраживачки
рад и учешће у развоју друштвене заједнице у целини, омогући достизање највиших
академских стандарда и обезбеди стицање најквалитетнијих знања и вештина.
Универзитет у Приштини своју мисију остварује кроз образовање,
научноистраживачки рад, међународну сарадњу и учешће у развоју друштвене заједнице у
целини, омогућавајући и обезбеђујући достизање највиших академских стандарда и
стицање најквалитетнијих знања и вештина.

ЦИЉЕВИ
Хармонизација и усмеравање активности које ће допринети развоју универзитетске
културе континуираног обезбеђења квалитета, побољшања и усаглашавања са усклађеним
стандардима и смерницама високог образовања како би се постигли жељени исходи и
циљеви Универзитета представљају основне циљеве Стратегије обезбеђења квалитета.
Приоритетни дугорочни циљеви Универзитета у Приштини су следећи:
-

-

унапређење система обезбеђења квалитета на свим факултетима у оквиру
Универзитета;
континуирани рад на остваривању и сталном унапређењу квалитета високог
образовања на свим подручјима и нивоима;
подстицање развоја културе квалитета;
осавремењавање студијских програма у складу са савременим токовима научног,
уметничког и културног развоја, и увођења истраживања и садржаја којима се
подстиче предузетништво, унапређују практичне вештине и компетенције;
повећање ефикасности студирања;
унапређење издавачке делатности Универзитета ради боље доступности стручних и
општих информација;
унапређење међународне отворености и сарадње Универзитета и његових
факултета.
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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
Полазну основу за израду Стратегије обезбеђења квалитета Универзитета у
Приштини чине следећа документа:
-

Лисабонска конвенција о признавању квалификација високошколског образовања у
европској регији;
Болоњска декларација;
Прашки коминике;
Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године;
Закон о високом образовању (Службени гласник РС 88/17, 27/2018 – др. закон и
73/2018);
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 Приштини (бр: 18-1/21 од 07.03.2018. године).
МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА

1. Утврђивање области обезбеђења квалитета које се односе на студијски програм,
наставу, наставно особље, истраживање, међународну сарадњу, оцењивање
студената, уџбенике и литературу, библиотеке, информационе ресурсе, простор и
опрему, ненаставно особље, процес управљања и јавност у раду.
2. Обавезно самовредновање и оцена квалитета студијских програма и установа, у
складу са стандардима Националног савета за високо образовање, у
четворогодишњим интервалима, односно по потреби и у краћим интервалима.
3. Спољашња провера квалитета, у складу са Законом о високом образовању и
стандардима Националног савета за високо образовање које спроводи тело надлежно
за акредитацију и проверу квалитета, као и одговарајуће тело Универзитета или
друга институција коју ангажује Универзитет.
4. Реакредитација и акредитација студијских програма, у складу са Законом о високом
образовању и стандардима Националног савета за високо образовање Републике
Србије.
5. Остваривање јединства образовног, уметничког и научно-истраживачког рада чији
се садржаји и резултати, односно знања, користе у наставном процесу.
6. Развој међународне сарадње кроз реализацију заједничких пројеката, извођење
заједничких студијских програма, издавачке делатности, мобилности запослених и
студената.
7. Успостављање сталне сарадње са послодавцима и дипломираним студентима у
циљу добијања повратне информације о квалитету студијског програма и
компетенцијама које су стекли студенти завршетком студија (примена стечених
знања у пракси).
8. Комисија за обезбеђење квалитета и Канцеларија за обезбеђење квалитета
Универзитета у Приштини имају задатак да стално прате, анализирају и контролишу
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KBaJII'ITer BI,IcoKol o6pa-:onama na YHusep3uTery u

$ary:rreruway rberoBoM cacraBy,

Aa

rlpeAnaxy Mepe 3a yuaupeferre KBaJILIrera u 2laJbzr pa:roj, Kao r{ 4a uajuarre je4non
rorl{urlbe npruIpeMe I4 rlorHecy u:neruraj Ceriary o crarLy y o6nacru o6es6eferra
KBaJrHTera na Yuznep3r{Tery.
9. YcnocraeJballe KoHTL{HyHpaHor cr4creMa o6e:6eferra KBarTr.rre-ta Ha Yuunep:urery,
crlpoBe.4eHol rlyreM UlrKJrrrqHor crrcreMa: nnaHr,rpae,e, rrMrrJreMentaquja, penusaja
clrcreMa o6es6eferra KBaJIIrrera [r yHalpeferre uepa 14 aKrr.rBHocrrr y floJtsy o6es6efema
KBaJrlrrera y roxy je4ue toAr4He.
10. I'Ispaaa HopMarlrBHLIx II .qpyrilx aKara uz o6tacru o6es6elerra KBaJrr4rera u npaherre
4orraahe u uelynapoAHe npaBHe npaKce, pa.qa ycxlafunama aKara Ynunep:urera ca
AoHerI{M rIponI4cLIMa z uefyuapoAHo rrprrxsaheHral.r AoK}MeHTr{ua y o6nacrlr Br{coxor
o6pa:onama.

O6eg6e\unaruelusparau upularolaname co$rn epa casyHxrluj o\a rpr.iKyrrJbarb au o6pate
o6e:6e!erra KBanrrrera Ha Yuunep:nrery h

11.

peJreBaHTHI{x noAaraKa 3a rrpouec
$axymerraMa y rberoBoM cacraBy.
12.

O6ez6elnnalre KaApoBa (pecypca) kr rauQpacrpyKrype 3a nprrKynJlarbe t4 o6pa4y
nolaraKa o4 :Hauaja 3a aHaJrI,I3y I{ orleHy KBanl,rrera r4 crerreHa yclelrrHocrrr y
o cTB ap LrB

arsy

n o cTaB Jb

eH

r4x

Upr!'b

eB

a Lr 3 ailaT aKa.

13. o6ane:a jaeHor ny6rulxonaiba pe3ynrara BperHoBarLa KBaJrrrrera Ha rrHrepHer crpaHr.rqrr
Yuun epslrr er a u y flepuolr4rrHuu ny6:ruraqr.rj avra.
14. O6asesa.4a craJrHo npoMoBlIrlle u zsrpafyje Kynrypy KBarrr{rera ua YHunep3rrrery, Kao r4

Ia crpyqHo ycaBplxaBa oco6re xoje arrueno yuecreyje y oBr4M npoqecrlMa (certuuapu,
pa,{zoHlrrle, KoHTaKTI4 I4 pa3MeHa r4cKycraBa u rlu@optraryuja ca Apyrr{M Aotrahuu u
uef yHapo4Hr4M r,rucrrzryqzj aua).

flpanteuou Mepa 3a o6es6eferre KBaJrr.rrera r4 craJrHoM KoHTponoM, y3 norpe6ny
$IaHaHcIajclcY noapruxy, Ynunepsrarer

cryluja. ,

o6es6elyje yc"rroee 3a rrocrr.r3au

e nosehama

e0uxacHocru
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AKUI,TOHTI TIJIAH

Ja crDoBolen'e one crpareruje, Kouucuja sa o6es6eleme rr ynaupelerre KBanr4rera
Vnunepsnrerh baqranuhe ro4ururru ArquoHa rrJraH, a najxacrraj. ao a.uir 6pizacBaKy HapeAHy
fo.qr.rHy.

Arquonuira.EnaHoM 6:ruxe he ce yrnpArrrr4 urr,rbeBra, Mepe H aKTr,rBHoc'tv capoKoBr.rMa 3a
o re:ruua xoja he 6uru HaAJrexHa :a cnponolerre lr4x Mepa, Kao rr
HeorrxoAHrr pecypcu :a peanu:aqujy.
Ir3BplrreBe, I'rH$oplraquje

3ABPTTIHI4 AEO

Crparernja crlrra Ha cHary 8. (ocnor) AaHa

oA .4aHa AoHorlema

u

o6jan,,rraBarLa Ha

HHTepHer crpaHrrrli{ YHrznepsurera.
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