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На основу члана 12. Статута Независног универзитета Бањалука (19/2012, od 26.01.2012. дана) 

Сенат Независног универзитета Бањалука, на својој сједници, одржаној дана 27.01.2012. 

године, доноси 

 

 

 

СТРАТЕГИЈУ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА  

НЕЗАВИСНОГ УНИВЕРЗИТЕТА БАЊАЛУКА 

 

 

1.Увод 

 

Стратегија обезбјеђења квалитета је основни стратешки развојни документ из области 

обезбјеђења, контроле и унапређења квалитета цјелокупног процеса високог образовања на 

Независном универзитету Бања Лука (у даљем таксту: Универзитет) и организационим 

јединицама у саставу Универзитета. 

 

Стратегија обезбјеђења квалитета садржи опредјељење Универзитета да непрекидно и 

систематски ради на унапређењу квалитета у свим сегментима дјелокруга рада, са 

перманентном тенденцијом да изграђује, остварује и усавршава културу квалитета. Овај 

документ је трајног карактера и периодично ће се преиспитивати и мјењати, односно, 

усклађивати са захтевима и потребама, везаним за контролу и унапређење квалитета. 

 

Универзитет утврђује стратегију обезбјеђења квалитета студијских програма, наставног 

процеса, научноистраживачког, умjетничког и стручног рада, наставника и сарадника, 

студената, уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса, управљања 

Универзитетом и организационим јединицама, простора и опреме, финансирања, ненаставних 

активности и услова рада и студирања, као документ доступан јавности. 

 

2. Принципи и начела дјеловања Универзитета 

 

Дјелатност Универзитета заснива се на следећим принципима: 

 

1. академским слободама и аутономији универзитета и отворености Универзитета према 

јавности, грађанима и локалној заједници; 

2. међународним мјерилима квалитета и уважавању европских, хуманистичких и 

демократских вриједности, поштовање и афирмацију људских права и слобода уз 

забрану свих видова дискриминације; 

3. интегрисаности у европски систем високог образовања, уз уважавање националних 

специфичности и унапређивања мобилности студената и наставног и сарадничког 

особља;  

4. недјељивости универзитетског и наставног рада и научног истраживања, односно 

умјетничког стваралаштва, у сврху оспособљавања за специфична стручна знања и 

вјештине; 

5. осигурање квалитета и ефикасности студирања и омогућавање концепта цјеложивотног 

учења;. 

6. учешће студената у управљању и одлучивању, а посебно о питањима која су везана за 

квалитет наставе. 



 

3. Мисија  

 

Полазећи од тога да је високо образовање основ за, на знању заснованог развоја друштва и 

његовог даљег економског и културног напретка, основ за унапређења људских права и 

основних слобода, мисија Универзитета јесте да омогући највише академске стандарде и 

обезбједи стицање знања и вјештина у складу са потребама друштва и пројектованим 

националним развојем. Да би остварио своју мисију, Универзитет је трајно опредјељен да тежи 

унапређењу квалитета високог образовања и укључивању у јединствен Европски простор 

високог образовања. 

 

4. Циљеви 

 

Циљ израде стратегије обезбјеђења квалитета јесте остваривање Законом постављених циљева 

високог образовања и визије даљег развоја високог образовања на Универзитету. 

Универзитет за своје основне дугорочне циљеве поставља: 

 унапређење квалитета цјелокупног високог образовања на Универзитету и 

организационим јединицама у саставу Универзитета кроз систематично и поступно 

уређење система обезбјеђења и контроле квалитета, 

 повећање ефикасности студија, 

 побољшање квалитета студијских програма, наставе и услова рада, 

 побољшање научноистраживачког и умјетничког рада наставног особља, 

 пружање могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање 

и да се образују током читавог живота, 

 повећање броја становника са високим образовањем, 

 повећање доприноса академском животу Универзитета и доприноса локалној и 

националној заједници. 

 

5. Мjере за обезбjеђење, контролу и унапређење квалитета 

 

5.1. Полазну основу за израду стратегије обезбеђења квалитета чине следећа 

документа: 

 

 Болоњска декларација ( 19.06.1999.године)  

 ''Стандарди и смјернице за осигурање квалитета у европском простору високог 

образовања'' (European standards and guidelines for quality assurance in higher education 

area – ESG, ЕNQA, 2009). 

 Критеријуми за акредитацију високошколских установа у Босни и Херцеговини 

(„Службени гласник БиХ“ 73/10). 

 Одлука о нормама којима се одређују минимални стандарди у подручју високог 

образовања у БиХ(„Службени гласник БиХ“ 100/11). 

 Оквирни закон о високом образовању БиХ („Службени гласник БиХ“ 59/07 и 59/09). 

 Закон о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 75/10). 

 Статут Независног универзитета Бањалука  

 

5.2. Утврђене области у којима се обезбјеђује, контролише и унапређује квалитет су: 

 

1. Развој и стратегија Универзитета 

2. Управљање, унутрашње осигурања квалитета и култура квалитета 

3. Праћење и периодична ревизија студијских програма  



4. Провјера знања студената  

5. Људски потенцијали  

6. Квалитет физичких ресурса  

7. Информацијски системи  

8. Објављивање информација за јавност 

9. Међународна сарадња  

 

5.3. Универзитет утврђује мјере за обезбјеђење квалитета предузимањем следећих мјера: 

 Обавезно самовредновање и оцјену квалитета студијских програма и предмета као 

његових саставних делова, факултета на коме се програми реализују и Универзитета као 

интегративне целине. 

 Спољашњу провјеру квалитета у процесу акредитације. 

 Доношење Стратегије Универзитета, као стратешког и развојног плана Универзитета, те 

акционих планова за њено спровођење 

 Обавеза да се у обављању дјелатности високог образовања остварује јединство 

образовног, стручног и научноистраживачког рада чији се садржаји и резултати,  

односно знања користе у наставном процесу; 

 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  

 Успостављање сталног тијела за праћење и контролу квалитета на Универзитету - 

Центар за обезбјеђење и унапређење квалитета, који има задатак да стално прати и 

контролише квалитет високог образовања на Универзитету и те да предлаже мјере за 

унапређење квалитета и даљег развоја високог образовања. 

 Обезбјеђење кадрова и инфраструктуре за прикупљање и обраду података од значаја за 

анализу и оцјену квалитета и степена успјешности у остваривању постављених циљева и 

задатака; 

 Обавеза јавног публиковања резултата врједновања квалитета на интернет страници 

Универзитета; 

 Међународна сарадња кроз извођење заједничких студијских програма, размену 

наставника и студената; 

 Обавеза да стално промовише и изграђује културу квалитета на Универзитету и  

факултетима у саставу Универзитета, као и стручно усавршавање особља које активно 

учествује у овим процесима (семинари, радионице, контакти и размјена искустава и 

информација са другим домаћим и међународним институцијама). 

 

6. Акциони план 

 

Систем обезбјеђења квалитета биће свеобухватно реализован усвајањем и примјеном следећих 

докумената, кроз чије ће одредбе и садржаје бити дефинисане одређене мјере, поступци и 

механизми обезбјеђења, контроле и унапређења квалитета: 

 

 Стратегија Независног универзитета  

 Акциони план и Финансијски план Универзитета. 

 Финансијски извештај за предходну годину 

 Правилник о доношењу општих аката Универзитета 

 Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радним мјеста 

 Правилник о обезбјеђењу и унапређењу квалитета 

 Правилник о доношењу и еваулацији студијских програма 

 Правилник о студентском вредновању квалитета студија. 



 


