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Mision

• Учешће у стварању глобалног униформног 

простора у погледу квалитетног начина 

студирања.

• Постати препознатљив на националном, • Постати препознатљив на националном, 

регионалном и глобалном нивоу по квалитету 

наставног процеса и студирања уопште. 

• Бити позитиван пример у високо образовном 

систему на националном регионалном и 

глобалном нивоу.
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Vision

• Усклађеност стратегије обезбеђења квалитета и 
акционих планова академије, самим тим и школа 
унутар академије, са националним стандардима у 
високошколском образовању и параметрима 
квалитета студирања у Европској унији.квалитета студирања у Европској унији.

• Одвијање наставног процеса и ван наставних 
активности уз перманентни мониториг сервиса за 
обезбеђење квалитета. 

• Јачање капацитета академије и школа унутар 
академије у правцу унапређења и хармонизације 
постојећих параметара квалитета студирања.
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Key processes

• Стварање сервиса за обезбеђење квалитета 
при Академији за усклађивање 
хоризонталне и вертикалне кординације 
комисија и органа академије и школа на 
активностима по питању обезбеђења активностима по питању обезбеђења 
квалитета.

• Хармонизација докумената неопходних за 
реализацију стратегије обезбеђења 
квалитета.
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Key processes

• Обезбеђење матерјалних ресурса за 
активности на унапређењу постојећег 
нивоа квалитета.

• Едукација лица задужених за активности нa • Едукација лица задужених за активности нa 
обезбеђењу квалитета на академији и 
школама унутар академије.

• Укључивање студената у свим активностима 
мониторинга над обезбеђењем квалитета у 
раду академије.    
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Strategic goals

• Постизање квалитета студирања на академији 
идентичном квалитету студирања на колеџима 
у Бриселу, Порту, Аалену, Генту и др. 
градовима ЕУ. 

• Подизање нивоа ефикасности студирања.• Подизање нивоа ефикасности студирања.

• Стварање предуслова за успостављање 
стручне и научне сарадње са колеџима и 
установама у ЕУ. 

• Подизање нивоа конкурентности у односу на 
ниво квалитета стидирања приватних 
високошколских установа.
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ACTION PLAN

Actions Who Timing Resources Monitoring Status  
Criteria for 

success

Утврђивање области 

обезбеђења квалитета 

са усклађивањем 

нормативних аката  

Председници комисија 

за обезбеђење 

квалитета и секретари 

школа

28.02.2014.

Људски ресурс

(Human 

resource)

Директори школа 

и координатор 

пројекта

У процедури
Хармонизација 

нормативних аката

Дефинисање и 

усвајање индикатора 

квалитета

Председници комисија 

за обезбеђење 

квалитета
28.02.2014.

Људски ресурс

(Human

resource)

Директори школа 

и координатор 

пројекта

У процедури

Хармонизација 

параметара 

квалитета

Утврђивање броја и 

врста анкета

Председници комисија 

за обезбеђење 

квалитета 
31.03.2014.

Људски ресурс

(Human

resource)

Директори школа 

и координатор 

пројекта

У процедури

Хармонизација 

критеријума 

самовредновања

Утврђивање садржаја Председници комисија 
Људски ресурс Директори школа Хармонизација 
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Утврђивање садржаја 

анкета

Председници комисија 

за обезбеђење 

квалитета 30.04.2014.

Људски ресурс

(Human 

resource)

Директори школа 

и координатор 

пројекта

У процедури

Хармонизација 

критеријума 

самовредновања

Примена активности у 

складу са усвојеним 

оквиром квалитета 

Академије

Сервис за обезбеђење 

квалитета  Академије са 

комисијама за 

обезбеђење квалитета у 

школама

30.06.2014.

Људски ресурс

(Human

resource)

Директори школа 

и координатор 

пројекта

Средњорочна 

планирана 

активност

Формирање 

Академије

Формирање Алумни 

мреже на академији и 

школама унутар 

академије

ICT сервис

30.09.2014.

Људски ресурс, 

PC oпрема,

електронска 

база података

Директори школа 

и координатор 

пројекта

Средњорочна 

планирана 

активност

Јачање капацитета 

академије 

Едукација задужених за 

активности нa 

обезбеђењу квалитета 

на академији и 

школама унутар 

академије

Сервис за обезбеђење 

квалитета  Академије

30.09.2014.

Људски

и финансијски 

ресурс

Кординатор 

пројекта

Средњорочна 

планирана 

активност

Јачање капацитета 

академије 



OPERATIONAL STRUCTURE

ACADEMY

Services office
(coordinator and presidents committee(coordinator and presidents committee

for quality assurance)

School - committee

for quality assurance

STUDENT 

Student volunteers
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Thank you!Thank you!
Dank u voor uw aandacht!Dank u voor uw aandacht!
Obrigado pela vossa atençãoObrigado pela vossa atenção!!Obrigado pela vossa atençãoObrigado pela vossa atenção!!

Vielen Dank für Ihre AufmerksamkeitVielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!!
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