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ПРИЛОГ 11.5. ИЗВОД ИЗ СТАТУТА АКС КОЈИМ ЈЕ РЕГУЛИСАНА 
ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА АКС 

 
VIII Контрола квалитета 

 
Члан 95. 

Академија класичног сликарства (даље АКС) доноси политику обезбеђења квалитета ради 
остваривања законом постављених циљева високог образовања и визије даљег развоја високог 
образовања на Академији класичног сликарства. Политику обезбеђења квалитета доноси Сенат 
Универзитета МБ. 

 
Члан 96. 

Академија класичног сликарства спроводи поступак самовредновања и оцене квалитета својих 
студијских програма, наставе и услова рада. Самовредновање се спроводи на начин и по поступку 
прописаним законом и општим актима. 

 
Члан 97. 

Наставно-уметничко веће образује комисију за обезбеђење квалитета која спроводи поступак 
праћења, обезбеђења, унапређења и развоја квалитета студијских програма, наставе и услова 
рада на Академији класичног сликарства. Општим актом утврђује се састав, надлежност, начин 
рада и друга релевантна питања у вези рада комисије за квалитет. У рад комисије за квалитет 
могу бити укључени и експерти ван Академије класичног сликарства. 

 
Члан 98. 

Академија класичног сликарства спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета 
својих студијских програма у периоду од три године и извештај о поступку и резултатима 
самовредновања доставља Националном акредитационом телу.  
У поступку самовредновања разматра се и оцена студената. 
 
 

Извод из : СТАНДАРД И ПОСТУЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НА  АКАДЕМИЈИ 

КЛАСИЧНОГ СЛИКАРСТВА Универзитета "МБ" У  БЕОГРАДУ 
 

1. Стандарди за обезбеђење и унапређење квалитета 

Стандарди за обезбеђењ еквалитета у областима дефинисаним Стратегијом о безбеђења 
квалитета АКС, су: 
- Стандард 1:Стратегија обезбеђења квалитета 
- Стандард 2:Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета 
- Стандард 3:Систем обезбеђења квалитета 
- Стандард 4:Квалитет студијског програма 
- Стандард 5:Квалитет наставног процеса 
- Стандард 6:Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада 
- Стандард 7:Квалитет наставника и сарадника 
- Стандард 8:Квалитет студената 
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- Стандард 9:Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса 
- Стандард 10:Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне 

подршке 
- Стандард 11:Квалитет простора и опреме 
- Стандард 12:Финансирање 
- Стандард 13:Улога студената у самовредновању и провери квалитета 
- Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета 
- Стандард 15: Квалитет докторских студија. 
 

2. Поступци за обезбеђење и унапређење квалитета 
 

Поступцима за обезбеђење и унапређење квалитета испуњавају се Стандарди за обезбеђење 
квалитета који гарантују минималан ниво квалитета рада АКС: 
 

Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета 
АКС утврђује стратегију обезбеђења квалитета, која је доступна јавности: 

 
Поступци за обезбеђење квалитета за примену стандарда 1: 
1.1 Стратегија обезбеђења квалитета садржи: 

− опредељење високошколске установе да непрекидно и систематски ради на унапређењу 
квалитета својих програма; 

− мере за обезбеђење квалитета; 

− субјекте обезбеђења квалитета (стручна тела, студенте, ненаставно особље) и њихова права 
и обавезе у том поступку; 

− области обезбеђења квалитета (студијски програми, настава, истраживање, вредновање 
студената, уџбеници и литература, ресурси, ненаставна подршка, процес управљања); 

− опредељење за изградњу организационе културе квалитета; 

− повезаност образовне, научноистраживачке, уметничке и стручне делатности. 
1.2 Стратегију обезбеђења квалитета доноси орган управљања АКС на предлог органа 

пословођења. 
1.3 У креирању стратегије АКС укључује и одговарајуће друштвене субјекте. 
1.4 АКС објављује стратегију обезбеђења квалитета и промовише је, како у самој установи, тако и 

у јавности. 
1.5 АКС периодично преиспитује и унапређује стратегију обезбеђења квалитета. 
 

Стандард 2: Начини и поступци за обезбеђење квалитета 
АКС  утврђује начине и поступке за обезбеђење квалитета свог рада, који су доступни јавности: 

 
Поступци за обезбеђење квалитета за примену стандарда 2: 
2.1. Начини и поступци за обезбеђење квалитета се утврђују посебно за сваку област обезбеђења 
квалитета и њима се на детаљан начин уређује поступање субјеката у систему обезбеђења 
квалитета те установе. 
2.2. Начине и поступке за обезбеђење квалитета доноси стручни орган АКС на предлог комисије 
за обезбеђење квалитета. 
2.3. АКС је обавезан да начине и поступке за обезбеђење квалитета учини доступним 
наставницима, студентима и јавности. 
2.4. АКСпериодично преиспитује и унапређује начине и поступке за обезбеђење квалитета. 
 

Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета 



АКС изграђује организациону структуру за обезбеђење квалитета. 

 
Поступци за обезбеђење квалитета за примену стандарда 3: 
3.1 АКС статутом утврђује послове и задатке наставника, сарадника, студената, стручних органа, 
катедри и комисије за обезбеђење квалитета у доношењу и спровођењу стратегије, начина и 
поступака за обезбеђење квалитета. 
3.2 АКС посебним мерама обезбеђује учешће студената у доношењу и спровођењу стратегије, 
начина, поступака и културе обезбеђења квалитета. 
3.3 АКС формира комисију за обезбеђење квалитета из реда наставника, сарадника, ненаставног 
особља и студената. 
 

Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета  
Високошколске установе обезбеђују значајну улогу студената у процесу обезбеђења квалитета, и 
то кроз рад студентских организација и студентских представника у телима АКС, као и кроз 
анкетирање студената о квалитету АКС. 

 
Поступци за обезбеђење квалитета за примену стандарда 13: 
13.1 Представници студената су чланови комисије за обезбеђење квалитета АКС. 
13.2 Студенти на одговарајући начин дају мишљење о стратегији, стандардима, поступцима и 
документима којима се обезбеђује квалитет АКС, укључујући и резултате самовредновања и 
оцењивања квалитета АКС. 
13.3 Обавезан елемент самовредновања високошколске установе јесте анкета којом се испитују 
ставови и мишљења студената о питањима из свих области које се проверавају у процесу 
самовредновања. АКС је обавезна да организује и спроведе анкету и да њене резултате учини 
доступним јавности и укључи их у укупну оцену самовредновања и оцене квалитета. 
13.4 Студенти су активно укључени у процесе перманентног осмишљавања, реализације развоја 
и евалуације студијских програма у оквиру курикулума и развој метода оцењивања. 
 

Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета  
АКС континуирано и систематски прикупља потребне информације о обезбеђењу квалитета и 
врши периодичне провере у свим областима обезбеђења квалитета. 

 
Поступци за обезбеђење квалитета за примену стандарда 14: 
14.1 АКС обезбеђује спровођење утврђених стандарда и поступака за оцењивање квалитета и 
обављање свих задатака које у том процесу имају субјекти у систему обезбеђења квалитета 
установе. 
14.2 АКС обезбеђује услове и инфраструктуру за редовно, систематско прикупљање и обраду 
података потребних за оцену квалитета у свим областима које су предмет самовредновања. 
14.3 АКС обезбеђује редовну повратну информацију од послодаваца, представника Националне 
службе за запошљавање, својих бивших студената и других одговарајућих организација о 
компетенцијама дипломираних студената. 
14.4 АКС обезбеђује податке потребне за упоређивање са страним високошколским установама у 
погледу квалитета. 
14.5 АКС обавља периодична самовредновања и проверу нивоа квалитета током којих проверава 
спровођење утврђене стратегије и поступака за обезбеђење квалитета, као и достизање жељених 
стандарда квалитета.У периодичним самовредновањима обавезно је укључивање резултата 
анкетирања студената. Поступак самовредновања обавезно се спроводи у четвртој години од 
акредитације АКС, односностудијских програма, за период од претходне три године, као и у току 
припреме поновне акредитације АКС, односно студијских програма, запериод од претходне три 
године. 



14.6 Са резултатима самовредновања АКС упознаје наставнике и сараднике, путем катедри и 
стручних органа, студенте, преко студентских организација, Комисију за акредитацију и проверу 
квалитета и јавност преко своје интернет странице 
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