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На основу члана 56. 57. и 63. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ("Службени гласник 
РС" бр. 88/2017, 27/2018, 73/2018, 67/2019, 6/2020 и др., Правилник о стандардима и поступку за 
акредидацију студијских програма (Службени гласник РС, бр. 88/2017 и 27/2018 – др.закон); 
Правилника о стандардима за  самовредновање и оцењивање  квалитета  високошколских 
установа и студијских програма   који је донео Национални савет за високо образовање на 
седници 25.02.2019. године, ("Сл. гласник РС“ бр: 13/19), Статута Универзитета МБ и Статута  
Академије класичног сликарства (у даљем тексту АКС), НУВ АКС Универзитета „МБ“ доноси  

 
СТРАТЕГИЈУ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

 

1. Увод 
 

Стратегија обезбеђења квалитета је примарни стратешки развојни документ из области 
обезбеђења квалитета високог образовања на АКС  Универзитета „МБ“, која дефинише основне 
приоритете високог образовања на Академији класичног сликарства Универзитета „МБ“, области 
обезбеђења квалитета, као и начине њиховог остваривања. Овај документ је трајан документ 
Академије класичног сликарства  Универзитета „МБ“, који ће се, у циљу његовог побољшавања, 
периодично преиспитивати и мењати, односно допуњавати и служи као основ за израду акционих 
планова у области обезбеђења квалитета (краткорочних, средњорочних и дугорочних). 
 

2. Визија 
 

Визија Академије класичног сликарства Универзитета „МБ“  јесте да, кроз 
супериорне студијске програме из области ликовне уметности и уметничко-истраживачке 
активности, уз помоћ угледних професора, те модерних наставних метода, лабораторија и 
опреме, што пре, у овом делу Европе, постане главни генератор развоја у свим областима 
живота и рада и препознатљиви лидер у образовању компетентних кадрова за савремену 
динамичку привреду, научно-истраживачки рад и друштво. 

Академија класичног сликарства Универзитета „МБ“  је водећа приватна високообразовна 
институција, која има свој историјски запис нашег народа и стратешку компоненту српске државе 
последњих двадесет година.  Студијски програми пружају потребна академска и стручна знања, 
са оптималним односом теорије и праксе, подстичу будуће лидере да се развијају као свестране 
личности из области менаџмента и бизниса, економије, права, информационих технологија и 
уметности.  

Рад Академија класичног сликарства Универзитета „МБ“  је утемељен на: квалитету 
пословних процеса, организационој култури, исходима учења и принципима образовања током 
читавог живота, међународном признању, атрактивности за талентоване и мотивисане студенте, 
инкубатор запошљавања студената, која ужива углед средине отворене за сарадњу и студирање, 
истраживања, уметничко стваралаштво, иновације и предузетништво, саветник привреде, 
културних институција  и државе, друштвено одговоран партнер заједнице у унапређењу општег 
благостања. Под кровом Академије класичног сликарства Универзитета „МБ“  живе, раде и 
студирају они који воле Србију изнад свега, јер у њој се сади и клија семе будућих лидера и 
пословних успеха. 
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3. Мисија 
 

Основна мисија Академије класичног сликарства Универзитета „МБ“   јесте 
ефективно и ефикасно пружање услуга високог образовања на сва три циклуса, уметничко-
истраживачког рада и целоживотног образовања, генерисање и трансфер знања друштву, како 
би се омогућили основни темељи живота и развоја сваког поједница, друштва и државе 
засноване на знању, грађење успешне радне каријере, пропулзивно привређивање и унапређење 
укупног друштвеног благостања. 

Системом образовања на Академији класичног сликарства Универзитета „МБ“ изградити 
идентитет будућих ликовних уметника, часних, оспособљених и спремних за интелектуалне и 
етичке изазове будућности, који ће бити конкурентни на тржишту рада, способни да решавају 
уметничке проблеме у области културе у  реалном окружењу уз примену етичких ставова, 
стандарда и принципа своје струке. Своју мисију Академија класичног сликарства Универзитета 
„МБ“    претендује да остварује кроз одговорно и транспарентно управљање својим делатностима 
организованих као академија, центри и секретаријат који су својеврсни центри одговорности и уз 
помоћ компетентних и мотивисаних наставника, асистената, истраживача и других профила 
стручњака. Знање је наша моћ. 

4. Вредности 
 

− Квалитет – Академија класичног сликарства Универзитета „МБ“  је стратешки оријентисан да 
непрекидно и системски ради на унапређењу квалитета својих студијских програма, свих 
ресурса, студената, наставног кадра, истраживања, пословних процеса, повезаности 
образовне, научноистраживачке, уметничке и стручне делатности и опредељење за 
унапређење организационе  културе квалитета. 

− Неговање различитости – промовишемо принцип једнаких шанси и правичног третмана 
свих, независно од статуса, старости, етничке и родне припадности; 

− Академске слободе – заговарамо академску независности, отвореност за различите идеје, 
интелектуалну радозналост, слободу мишлјења и изражавања; 

− Савремено знање – тежимо академској изврсности у откривању, очувању и ширењу 
корисних практичних и теоријских знања; 

− Интегритет – кроз одговорност промовишемо и развијамо етично и одговорно понашање и 
лидерство, посвећено општем добру; 

− Лидерство – посвећени смо изврсности и негујемо став да ништа није немогуће, те у складу 
са тим тежимо сталним иновацијама наших студијских програма, у образовању, 
научноистраживачком раду и предузетништву; 

− Иновативност – креирамо пословне процесе у којим је студент субјект, које одликује 
креативност, инвенција и иновативност, стварајући заједницу задовољних и успешних људи. 

− Сарадња – развијамо се заједно са нашим академским и пословним партнерима, 
размењујући идеје, искуства и знање; 

− Одрживи развој – развој Академија класичног сликарства Универзитета „МБ“   који 
расположивим ресурсима задовољава потребе студената, партнера и стално запослених, не 
угрожавајући природне системе и животну средину, чиме се осигурава дугорочно постојање 
људског друштва и његовог окружења. Концепт одрживог развоја представља нову стратегију 
и филозофију друштвеног развоја Академије класичног сликарства Универзитета „МБ“  . 
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4. Циљеви 
 

Циљ доношења стратегије обезбеђења квалитета је остваривање Законом постављених 
циљева високог образовања и визије даљег развоја високог образовања на АКС  Универзитета 
„МБ“  (у даљем тексту АКС ).  
У складу са мисијом и визијом о високом образовању на АКС , стратешки циљеви остваривања 
квалитета образовања су: 
− Преношење уметничких, научних и стручних знања и вештина; 
− Развој ликовн уметности; 
− Обезбеђивање уметничког и стручног подмлатка; 

− Пружање могућности појединцима да подједнаким условима стекну високо образовање и да 
се образују током читавог живота. 

− Развој стратегије за обезбеђење квалитета, непрекидно и систематско унапређење квалитета 
високог образовања на АКС ; 

− Управљање, унутрашње обезбеђивање квалитета и култура квалитета, те побољшање 
квалитета студијских програма; 

− Дефинисање процедуре за обезбеђивање квалитета студијских програма и повећање 
ефикасности студија; 

− Побољшање квалитета наставног процеса; 

− Унапређење процедура за оцењивање студената и побољшање квалитета вредновања 
студентског рада; 

− Развој људских ресурса и побољшање процеса студентског вредновања педагошког рада 
наставника; 

− Побољшање квалитета и интезивирање уметничко-истраживачког рада наставног особља; 

− Побољшање квалитета процеса управљања и одрживог развоја АКС ; 

− Унапређење квалитета физичких ресурса и рационална организација свих ресурса на АКС ; 

− Унапређење информацијског система и побољшање квалитета ненаставне подршке основној 
делатности АКС , 

− Побољшање услова рада на АКС ; 

− Унапређење транспарентности у раду АКС  и повећање доприноса академској, локалној и 
националној заједници, и 

− Развој и унапређење међународне сарадње АКС. 
 
 

5. Полазне основе 
 

Полазна основа стратегије обезбеђења квалитета су следећа документа: 
1. Анализа тренутног стања високог образовања на Академији класичног сликарства 

Универзитета „МБ“  (слабости, опасности, могућности и предности – тзв. SWOT анализа), 
ставова и предлога локалних и регионалних структура власти о потребама кадра. 

2. Лисабонска конвенција о признавању квалификација/диплома у високом образовању 
(11.04.1997. године), коју је ратификовала Република Србија. 

3. Болоњска декларација (19.06.1999.године) коју је Србија потписала. 
4. Закона о високом образовању ("Службени гласник РС" бр. 88/2017, 27/2018, 73/2018, 

67/2019, 6/2020 и др.,  
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5. Правилник о стандардима и поступку за акредидацију студијских програма (Службени гласник 
РС, бр. 88/2017 и 27/2018 – др.закон);  

6. Правилника о стандардима за  самовредновање и оцењивање  квалитета  високошколских 
установа и студијских програма   који је донео Национални савет за високо образовање на 
седници 25.02.2019. године, ("Сл. гласник РС“ бр: 13/19),  

7. Статут  Академије класичног сликарства и Универзитета „МБ“. 
8. Правилник о студентском вредновању квалитета студија. 
9. Пословник о раду Комисије за осигурање квалитета. 
10. Поступак унутрашње провере квалитета. 
11. Програм за унутрашњу проверу квалитета. 
 

Академија класичног сликарства Универзитета „МБ“  је стратешки опредељен да се стара о 
развоју високог образовања у складу са наведеним документима. 

Остварујући академске студијске програме у различитим пољима Академије класичног 
сликарства  Универзитета „МБ“   уважава, обогаћује и афирмише највише стандарде наставе, 
учења, евалуације и примене знања. Модерно засновани наставни и истраживачки програми су 
компатибилни са међународним концепцијама и стандардима. Методе и поступци у основи 
перманентног образовања су свеобухватни систематизовани и научно засновани. 
 
 

6. Мере за обезбеђење квалитета 
 
 Доношењем општег акта и његовом перманеном применом утврђују се области, стална тела 
и поступци праћења, унапређивања и развоја квалитета студијских програма, наставе и свих 
услова рада на Академији класичног сликарства  Универзитета „МБ“ , и то:  

− Стратегија обезбеђења квалитета; 

− Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета; 

− Систем обезбеђења квалитета; 

− Квалитет студијског програма; 

− Квалитет наставног процеса; 

− Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада; 

− Квалитет наставника и сарадника; 

− Квалитет студената; 

− Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса; 

− Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке; 

− Квалитет простора и опреме; 

− Финансирање; 

− Улога студената у самовредновању и провери квалитета; 

− Систематско праћење и периодична провера квалитета, и 

− Квалитет основним, мастер и докторских академских студија. 
 Усклађивање поступка самовредновања и оцене квалитета студијских програма и Академије 
класичног сликарства као установе са државним стандардима за високо образовање у 
интервалима од 3 године а по потреби и у краћим интервалима у складу са актима АКС . 
 Утврђивање спољашње провере квалитета у складу са националним стандардима коју 
спроводи Национални савет за високо образовање као и одговарајућа тела Академије класичног 
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сликарства Остваривање јединства образовног, научноистраживачког и стручног рада у 
обављању делатности високог образовања чији се резулати користе за унапређење наставног 
процеса. 
 Остваривање међународне сарадње кроз реализацију заједничких студијских програма, 
истраживања, размену наставника, сарадника и студената.  
 Подстицање развоја младих сарадника њихово перманентно усавршавање и напредовање. 
 Успостављање сарадње са дипломираним студентима и послодавцима и праћење нивоа 
њихових компетенција.  
 Обезбеђење кадрова и инфраструктуре за прикупљање, обраду, анализу и оцену квалитета 
успешности постављених циљева и задатака кроз контролу квалитета.  
 Јавно публиковање резултата вредновања квалитета на интернет страници Академије 
класичног сликарства  Универзитета „МБ“  и периодичним публикацијама. 
 Утврђивање сталне промоције квалитета кроз размену информација, искустaва и изградњу 
културе квалитета на Академији класичног сликарства  Универзитета „МБ“  у свим процесима.  
 

7. Акциони план 
 
За спровођење Стратегије за обезбеђење квалитета надлежно је ННВ АКС , које формира и 
периодично допуњава Комисију за осигурање квалитет (праћење, обезбеђење, унапређење и 
развој квалитета студијских програма, наставе и услова рада) на АКС  и усваја Правилник о раду 
истог.  ННВ АКС , на предлог Комисије за осигурање квалитета, усвоја стандарде на основу:  
− Закона о високом образовању ("Службени гласник РС" бр. 88/2017, 27/2018, 73/2018, 

67/2019, 6/2020 и др.,  
− Правилник о стандардима и поступку за акредидацију студијских програма (Службени гласник 

РС, бр. 88/2017 и 27/2018 – др.закон);  
− Правилника о стандардима за  самовредновање и оцењивање  квалитета  високошколских 

установа и студијских програма   који је донео Национални савет за високо образовање на 
седници 25.02.2019. године, ("Сл. гласник РС“ бр: 13/19).  

− Сталног праћења и усавршавања стандарда за обезбеђење квалитета на АКС  Универзитета 
„МБ“, као и мера и активности које ће се предузимати за постизање циљева дефинисаних 
овом Стратегијом. 

− Статут Академије класичног сликарства  и Универзитета „МБ“. 
 

8. Завршни део 
 
 АКС  обезбећује услове, уз потребну финансијску подршку, за реализацију сталне 
контроле у циљу веће ефикасности студија. Спровођење ове Стратегије, плана активности са 
роковима за извршење контроле квалитета је у надлежности Комисије за осигурање квалитета 
која ће: пратити, обезбедити, унапређивати и развијати квалитет студијских програма, наставе и 
услова рада на Академији класичног сликарства  Универзитета „МБ“. 
 
Ову Стратегију објавити на сајту АКС  Универзитета „МБ“. 
 
ДР/ДР 
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