На основу члана 20. став 1. тачка 18. Статута Грађевинско-архитектонског факултета у
Нишу и Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета
високошколских установа (Стандард 1. „Службени гласник РС“ број 106/06), на
предлог декана и Наставно-научног већа Факултета, Савет Грађевинскоархитектонскoг факултетa у Нишу на седници одржаној 22.02.2013. године усвојио је:
ПОЛИТИКУ И СТРАТЕГИЈУ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА
Овим документом је дефинисана стратегија обезбеђења , контроле и унапређења
квалитета целокупног процеса високог образовања на Грађевинско-архитектонскoм
факултету у Нишу (у даљем тексту: Факултет).
Стратегијом је јасно дефинисано опредељење Факултета да непрекидно и систематски
ради на унапређењу квалитета у свим сегментима делокруга рада. Сам документ је
трајног карактера и доступан је јавности (објављен је и на сајту Факултета), а може се
периодично мењати и усклађивати са захтевима и потребама, везаним за контролу и
унапређење квалитета.
Факултет утврђује стратегију обезбеђења квалитета: студијских програма, наставног
процеса, научноистраживачког, уметничког и стручног рада, наставника и сарадника,
студената, уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса, управљања,
простора и опреме, финансирања, ненаставних активности, услова рада и студирања.
Пре свега треба истаћи да је високо образовање основ за развој друштва које је
засновано на знању и зато Факултет има вишеструку мисију: образовање, научноистраживачки рад и учешће у развоју друштвене заједнице. Образовање стручњака
који су оспособљени за све облике рада у грађевинској и архитектонској делатности и
њихова спремност да примењују актуелне законске прописе, стандарде и норме
квалитета, као и најновија технолошка достигнућа у свакодневној пракси свакако би
требало да допринесе развоју и општој трансформацији друштва. Наравно, тиме би
Факултет задржао високо место у области грађевинског инжењрерсва и архитектуре,
али и побољшао своју позицију у укупном високом образовању што је могуће само уз
постизање високог нивоа уређености система управљања квалитетом и развијање
механизама за његово стално побољшавање.
У складу са Болоњском декларацијом, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу је
приступио реформи која је заснована на захтевима савремених студија у складу са
европским стандардима, тежећи хармонизацији својих студијских програма са
факултетима у земљи и иностранству, пре свега Европској унији. Актуелне активности
на спровођењу реформе су природан наставак континуираног рада на повећању
ефикасности студирања и побољшању квалитета у свим доменима рада Факултета. У
циљу остваривања својих стратешких опредељења, Факултета треба да:
• у области едукације, а кроз допринос квалитетном и ефикасном образовању
инжeњера, дипломираних инжeњера (мастера) и доктора грађевинарства и
архитектуре, заузме значајно место у високошколском образовном систему
земље, тежећи достизању савремених стандарда процеса наставе;

• кроз наставни процес промовише креативност, критички приступ и синтезу
стечених знања и вештина;
• оспособи студенте да буду компетентни у стеченим квалификацијама и да
настоји да омогући стицање неопходног знања за даље учење и усавршавање
кроз стручне специјализације, докторске студије као и све облике и нивое
образовања током читавог живота;
• у области научно-истраживачког рада заузме значајно место у земљи
промовишући објављивање радова у међународним и домаћим часописима као
и на међународним и домаћим конгресима и скуповима;
• у циљу унапређења и имплементације стечених знања остварује функционално и
институционално повезивање са привредним субјектима из струке у земљи и
иностранству;
• кроз јединство образовне, научно-истраживачке и стручне делатности
промовише вредности грађевинске и архитектонске струке, представља стожер
окупљања професионалаца из струке и место на коме се промовишу нове идеје
и нови градитељски и архитектонски изрази;
• створи окружење у коме ће студенти, наставници и сарадници моћи да остваре
своја професионална интересовања и да унапреде своја знања, као и да
изграђују и негују културу квалитета. У складу са тим сваки рад на обезбеђењу
квалитета рада Факултета треба да буде препознат, признат и вреднован;
• развија и унапређује међународну сарадњу са академским и стручним
институцијама како из земље и најближег окружења, тако и из света, у свим
аспектима делатности факултета. Ова сарадња треба да постане основ за стално
унапређивање наставних, научно-истраживачких и стручних активности које се
одвијају на Факултету и да доведе до стицања позиције Факултета као
респектабилне академске институције и на међународном нивоу;
Грађевинско-архитектонски факултет је опредељен да непрекидно и систематски ради
на унапређењу квалитета својих студијских програма, наставног процеса и система
вредновања студената и њихових активности, уџбеника, литературе, библиотечких и
информатичких ресурса, научно-истраживачког рада, људских и материјалних ресурса,
ненаставне подршке и процеса управљања. Обезбеђење квалитета, које обухвата како
контролу тако и унапређење квалитета спроводи се на институционалан начин и на
свим нивоима, тј. у њему учествују различити субјекти, орган управљања (Савет
факултета), орган пословођења (Декан факултета), стручни органи факултета
(Наставно-научно веће факултета, Већа студијских програма, Катедре), Студентски
парламент факултета и Секретаријат факултета (ненаставно особље). Савет факултета
у сарадњи са Деканом факултета има задатак да периодично преиспитује и унапређује
стратегију обезбеђења квалитета. Овим Факултет потврђује своје опредељење за
изградњу, остваривање и усавршавање организационе културе квалитета. Такође,
Факултет у свом Статуту дефинише конкретне послове и задатке свих субјеката у
обезбеђивању квалитета на Грађевинско-архитектонском факултету. Осим тога, систем
обезбеђења квалитета биће свеобухватно реализован усвајањем и применом
докумената (правилници и пословници) кроз чије ће одредбе и садржаје бити

дефинисане одређене мере, поступци и механизми обезбеђења, контроле и унапређења
квалитета.
У складу са својим опредељењем за континуираним праћењем, обезбеђивањем,
унапређењем и развојем квалитета свих области рада Факултета, Наставно-научно веће
факултета, на основу члана 58 Статута Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу
формирало je Комисију за обезбеђење квалитета, као и остале сталне комисије, именује
их за период од три године, почевши од 2007. године.
Комисија има за задатак да обезбеди институционалну основу за пуну имплементацију
система обезбеђења и контроле квалитета који ће унапређивати рад Факултета као
целине и дати основу за реалну процену доприноса сваког учесника у наставном
процесу и научно-истраживачком раду. Основни принципи на којима ће се заснивати
рад Комисије, као саставни део стратегије обезбеђења квалитета су:
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Комисија уграђује културу квалитета у све аспекте деловања Факултета.
Комисија не надзире, већ изграђује институционалне механизме који ће
гарантовати стална побољшања.
Комисија предлаже Наставно-научном већу факултета стандарде и поступке за
обезбеђивање квалитета. Поступци за обезбеђење квалитета се утврђују за сваку
област обезбеђења квалитета и њима се на детаљан начин уређује постпупање
субјеката у систему обезбеђења квалитета на Факултету.
Најмање једном годишње Комисија подноси извештај Наставно-научном већу
факултета.
Комисија организује сталне расправе о квалитету.
Комисија прикупља и анализира информације о квалитету од свих корисника
(студената, наставника и сарадника, административног особља, руководства,
јавног мњења).
Комисија обезбеђује да у њеном раду учествују представници студената у
најмањем обиму од 20%.
Комисија осигурава повратне информације од студената и усмерава њихове
сугестије, предлоге и критике.
Комисија подстиче и организује стручно усавршавање наставника, сарадника и
административног особља.
Комисија ради јавно и њени састанци су отворени.

У Нишу, ........................... 2013.
Председник Савета ГАФ,

...............................................

