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ЦИЉЕВИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

Циљ израде стратегије обезбеђења квалитета на Факултету је 
обезбеђење високог нивоа квалитета образовања у области наука 
безбедности, одбране, цивилне заштите, заштите животне средине и 
менаџмента људских и социјалних ресурса.  

Факултет за своје циљеве поставља:  

• побољшање квалитета студијских програма, наставе и 
услова рада; 

• побољшање научноистраживачког рада наставног особља; 

• повећање доприноса академском животу Универзитета и 
доприноса локалној и националној заједници; 

• повећање ефикасности студирања на Факултету тако да се 
смањи реална дужина трајања студија; 

• 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; 

• даље усавршавање струковних студија које обезбеђују 
вештине и способности прилагођене захтевима тржишта; 

• стварање услова за покретање програма учења на даљину; 

• развој образовања током читавог живота; 

• обезбеђење финансирања стратегије квалитета од 
надлежних установа и кроз пројекте са партнерским 
органима и организацијама; 

• стварање наставног подмлатка; 

• стално унапређење знања запослених; 

• закључивање уговора са стратешким партнерима у земљи, 
из региона, европске и међународне заједнице. 
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МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

Мере којима се реализују постављени циљеви обезбеђења 
квалитета на Факултету су: 

– 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; 

– 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; 

– акредитација Факултета, у складу са стандардима 
Националног савета за високо образовање у Законом 
прописаном року;  

– обезбеђење јединства образовног, стручног и 
научноистраживачког рада чији се садржаји и резултати, 
односно знања користе у наставном процесу; 

– међународна сарадња у следећим областима: извођење 
заједничких студијских програма, размена наставника и 
сарадника, размена студената и др; 

– успостављање сталне сарадње са послодавцима и 
дипломираним студентима у циљу добијања повратне 
информације о квалитету студијских програма и 
компетенција које су стекли студенти завршетком студија 
(примена стечених знања у пракси);  

– успостављање сталног тела за праћење и контролу 
квалитета на Факултету - Комисија за обезбеђење квалитета 
рада факултета; 

– обезбеђење кадрова, инфраструктуре за прикупљање и 
обраду података од значаја за анализу и оцену квалитета и 
степена успешности у остваривању постављених циљев и 
задатака; 

– обавеза јавног публиковања резултата вредновања 
квалитета на web сајту Факултета и на огласним таблама 
Факултета; 

– обезбеђење неопходних услова којима се постиже 
задовољство студената, наставног и ненаставног особља и 
других корисника знања која се стичу на Факултету. 






