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На основу члана 64. Закона о високом образовању Републике Српске и члана 43. Статута 

Универзитета Бијељина, Сенат Универзитета 26.06.2014. дон о с и 

 

 

 

СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЈЕЂЕЊА 

КВАЛИТЕТА 

 

 

Универзитет Бијељина (у даљем тексту: Универзитет) је у складу са успостављеном визијом и 

мисијом, те циљевима и политиком квалитета, опредјељен да стално и систематски ради на 

унапреnењу система управљања квалитетом и свих области обезбјеђења квалитета. 

Политика квалитета Универзитета представља изјаву највишег руководства Универзитета у 

погледу правца у којем ће се водити Универзитет и сви факултети и друге организационе јединице 

у његовом саставу. Она потврnује да академска заједница Универзитета спроводи јединствену 

политику која је опредјељена за стално унапреnење квалитета. Дефинисана Политика квалитета 

служи за усмјеравање одлука везаних за унапреnење образовног, научноистраживачког, стручног 

рада. 

Стратегија обезбјеђења квалитета представља документ којим се дефинишу основни правци, 

методи и инструменти за реализацију циљева у области обезбјеђења и унапреnења система 

квалитета на Универзитету. 

 

ОБЛАСТИ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

 

Ради достизања постављених основних задатака и циљева, Универзитет ће се посветити 

системском праћењу и унапреnењу квалитета у следећим областима: 

 статус студијских програма, 

 наставни процес, 

 научноистраживачки и стручни рад, 

 вредновање студентског рада, 

 опремљеност за образовање и научноистраживачки рад (уџбеници, литература, 

библиотечки и информатички ресурси), 

 развој људских и физичких ресурса, 

 улога студената у самовредновању и провјери квалитета, 

 систематско праћење и периодична провјера квалитета, 

 квалитет наставника и сарадника, 

 сарадња са другим високошколским институцијама и организацијама у земљи и 

иностранству, 

 управљање високошколском установом и ненаставна подршке, 

 јавност у раду. 

 

 



ЦИЉЕВИ 

 

Циљ стратегије обезбјеђења квалитета је да обезбједи и осигура пружање образовних услуга, 

научноистраживачку дјелатност и ненаставне услуге високог квалитета академској заједници, 

односно интерним и екстерним корисницима. Као свој дугорочни циљеве, Универзитет је 

поставио: 

 унапређење квалитета студијских програма, 

 повећање броја студената и повећања интересовања за студије на Универзитету, 

унапређење знања и компетенција наставног и ненаставног особља, 

 оптимално коришћење материјалних и људских ресурса, унапређење квалитета научно 

истраживачког рада, 

 унапређење квалитета библиотекарских и информационих ресурса, унапређење квалитета 

услова рада, простора и опреме, 

 унапређење квалитета постојеће и израда нове документације, 

 јачање улоге запослених и студената у самовредновању и оцјени квалитета, повећање 

нивоа квалитета процеса управљања 

Стратегија обезбјеђења квалитета служи као основ за даље планирање и израду планова у области 

унапређења квалитета који су у функцији оставиравања циљева квалитета. 

 

 

ПРАВЦИ, МЕТОДИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА 

 

1. Екстерна контрола: 

 Спољашња провјера квалитета, на начин утврђен Оквирним законом о високом 

образовању у Босни и Херцеговини, Законом о високом образовању и Критеријима за 

акредитацију високошколских установа у Босни и Херцеговини, односно Републици 

Српској 

 Акредитација Универзитета, од стране Агенције за акредитацију високошколских 

установа Републике Српске, односно Агенције за развој високог образовања и 

осигурање квалитета, у законом прописаном року; 

 

2. Интерни правци, методи и инструменти за осигурање квалитета: 

 Усаrлашеност са Критеријима за акредитацију високошколских установа 

 Континуирано спровоfiење поступка самовредновања и оцјене квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада 

 Осигурање квалитета путем активности унутрашњих корисника система квалитета 

 Утврђивање фактора који утичу на осигурање квалитета кључних процеса (наставног 

процеса и научноистраживачког рада) и процеса управљања 

 Остваривање интеракције односно јединства образовног и научноистраживачкоr рада 

 Осигурање да највише руководство Универзитета, факултета и других организационих 

јединица у саставу Универзитета подржавају стално унапреf'iење квалитета и да је 

осигурало да сви запослени развијају способности потребне за унапређење квалитета 

 Активно учешће студената у систему обезбјеђења квалитета 

 Остваривање међународне сарадње 



 Његовање културе квалитета

 Осигурање јавности у раду.

СУБЈЕКТИ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

Субјекте обезбјеђења квалитета представљају сви запослени на Универзитету, односно факултету 

и другим организационим јединицама у саставу Универзитета и студенти. 

Своја права и обавезе у осигурању квалитета ови субјекти остварују кроз учешће у раду органа 

Универзитета, факултета или друге организационе јединице у саставу Универзитета. 

За спровођење мјера унапређењаквалитета одговорна је Комисија за обезобе квалитета 

наУниверзитету. Стратегија обезбјеђења квалитета се периодично преиспитује. 

У Бијељини, 

Предсједник Сената 

Проф.др Милена Јеликић-Станков 

______________________________ 



УНИВЕРЗИТЕТ „БИЈЕЉИНА“ БИЈЕЉИНА 

 Бијељина, Павловића пут бб – Дворови, тел/факс: 055/350-150; 351-101 

ЖР: 1610250028490014 Raiffeisen Bank;Мат.бр.11066283;ЈИБ:4403180380002;Шифра д.85.42 

www.ubn.rs.ba; info@ubn.rs.ba 

___________________________________________________________________________ 

На основу члана 64. Закона о високом образовању (Службени гласник 

Републике Српске бр. 73/10, 104/11 и 84/12), члана 43. Статута Универзитета 

„Бијељина“, дана 26.06.2014.године, Сенат Универзитета доноси: 

ОДЛУКА 
о усвајању  Стратегије за обезбјеђење квалитета 

Члан 1. 

Усвајају се Стратегије за обезбјеђење квалитета на Универзитету „Бијељина“. 

Стратегија из претходног става се доноси на период од 6 година. 

Члан 2. 

Документ Стратегије ће бити доступна путем сајта Универзитета „Бијељина“ : 

www.ubn.rs.ba 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења. 

Број:  02-1185-3/14 

Дана:  26.06.2014.године 

Бијељина 

Предсједник  Сената 

Проф.др Милена Јеликић Станков 

_____________________________ 
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