На основу члана 17. Закона о високом образовању («Сл. гласник РС»
бр76/05), члана 171. Статута Универзитета у Новом Саду, члана 21. и члана 156.
Статута Филозофског факултета, Савет Филозофског факултета, на седници
одржаној 7.3.2008. године, донeo je
СМЕРНИЦЕ СТРАТЕГИЈЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА РАДА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ
Филозофски факултет прихвата стандарде за самовредновање и оцењивање
квалитета високошколских установа, стандарде за спољашњу проверу квалитета
високошколских установа и стандарде за акредитацију високошколских установа и
студијских програма, које је 20. октобра 2006. године донео Национални савет за
високо образовање.
СТРАТЕГИЈА

ОБЕЗБЕЂЕЊА

КВАЛИТЕТА

РАДА

ФИЛОЗОФСКОГ

ФАКУЛТЕТА усклађена је са наведеним стандардима, представља основу за
планирање поступака развоја и трајног унапређивања свих облика рада Факултета
и подразумева трајно опредељење свих учесника у наставном процесу и свим
другим облицима рада Факултета:
 да се непрекидно и систематски развија, негује и унапређује култура
квалитета;
 да се обезбеди континуирани развој друштвено-хуманистичких наука и
примена резултата научних истраживања у наставном процесу и свим другим
облицима рада на Факултету;
 да се у општим актима утврде области обезбеђења и унапређења квалитета
(студијски програми, настава, научно-истраживачки пројекти, библиотечки
фондови, процес управљања, финансирање, техничка и технолошка подршка)
и субјекти обезбеђења квалитета у наведеним областима (наставно и
ненаставно особље, студенти, стручне службе) и њихова права и обавезе у
том поступку;
 да се у свим облицима рада Факултета обезбеди повезаност образовне,
научноистраживачке, уметничке и стручне делатности;
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 да се у свим облицима рада Факултета обезбеди задовољење потреба
студената, наставног и ненаставног особља и друштва у целини;
 да се благовремено уочавају недостаци у наставном процесу и другим
облицима рада на Факултету и предузимају мере за обезбеђење квалитета
студијских програма, наставног и ненаставног особља, наставе, студената,
библиотеке, стручних служби, библиотечке, техничке, лабораторијске и друге
опреме потребне за извођење наставе и научно-истраживачког рада;
 да се систем мера и поступака за обезбеђивање квалитета путем систематског
праћења

и

периодичне

провере

квалитета

утврди

Правилником
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обезбеђивању квалитета и самовредновању;
 да се СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА периодично
преиспитује и унапређује;
 да се СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА промовише, како у
самој установи, тако и у јавности.
Председник Савета
Филозофског факултета
Доц. др Оливера Кнежевић-Флорић с.р.
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