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На основу члана 40. став 1. тачка 15. Статута Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 162/11 – пречишћени 
текст, 167/12 и 172/13), Савет Универзитета у Београду, на седници 
одржаној 29. октобра 2013. године, доноси

ПОЛИТИКУ КВАЛИТЕТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Политика квалитета Универзитета у Београду (у даљем 
тексту Универзитет) представља основу за успостављање, проверу 
и унапређење и свих процеса рада на Универзитету, а у циљу 
остваривања основне делатности самосталне високошколске установе 
која проистиче из националне стратегије образовања, националних 
прописа и принципа болоњске декларације.

Универзитет представља целину коју чини 31 високошколска 
установа и 11 научних институти. У спровођењу Политике квалитета, 
Универзитет остварује међусобну сарадњу и подстиче заједнички 
рад свих својих делова, запослених (наставних и ненаставних 
радника) и студенaта, као и сталну комуникацију са корисницима 
резултата наставног, научног и стручног рада. Такође, Универзитет 
остварује сталну сарадњу са другим високошколским установама и 
институцијама у земљи и иностранству.

Испуњавајући захтеве корисника у процесима образовања, 
истраживања и успешне примене научних достигнућа у процесима 
и методама рада и пословања, сврха Универзитета јесте да обезбеди 
поверење и задовољство квалитетом услуга које пружа и то како 
корисника (студената и послодаваца), тако и пружаоца услуга 
(запослених) и оснивача (држава).

Универзитет тежи да и даље представља модерну европску 
високошколску институцију препознатљиву по својим наставним, 
научним и стручним достигнућима и компетенцијама (запослених и 
свршених студената) и да као равноправни партнер буде саставни део 
европског образовног и истраживачког простора.

Универзитет спроводи наставни процес континуираним 
иновирањем студијских програма, увођењем нових студијских 



Гласник Универзитета у Београду2

програма у складу са захтевима тржишта рада, применом савремених 
метода, техника и методологија у образовном процесу, на начин 
упоредив са трендовима образовања у Европи и свету, у складу са 
захтевима корисника високог образовања уз стално унапређење 
квалитета својих процеса и услуга. 

Научноистраживачки рад на Универзитету и постигнути 
резултати представљају основ за иновативни приступ; пренос нових 
знања ка конкретним производима и услугама, односно представља 
основ за унапређење квалитета наставног особља и наставног процеса, 
коришћењем сопствених резултата и достигнућа.

Универзитет гради свој наставни, научноистраживачки успех 
остваривањем својих основних оперативних циљева:

- унапређење квалитета студијских програма,
- повећање броја студијских програма у складу са захтевима 

тржишта рада,
- повећање броја студената и повећање 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 оцени 

квалитета,
- повећање нивоа квалитета процеса управљања.
Органи управљања Универзитета обезбеђују разумевање, 

примену и одржавање ове политике квалитета у свим деловима 
Универзитета појединачно и Универзитету као целини. Право и 
обавеза свих запослених на Универзитету је да спроводе Политику 
квалитета, унапређују квалитет и да својим радом доприносе научном 
и стручном угледу Универзитета.
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Запослени и студенти одговорно спроводе Политику квалитета 
и дају предлоге за још бољи систем успостављања, очувања и 
унапређења квалитета.

(Београд, 29. октобар 2013. године; Број: 06-4357/3-13)

 ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

 Проф. др Живослав Тешић, с.р.


