
 

 

У складу са мисијом и циљевима Универзитета у Београду - Факултета политичких наука 

(у даљњем тексту: Факултет) и његовом трајном опредељеношћу ка постизању високог 

нивоа квалитете своје основне делатности, декан Факултета доноси:  

 

 

ИЗЈАВУ О ПОЛИТИЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

 

Факултет политичких наука  трајно је опредељен да успостави и непрекидно унапређује 

целовит, функционалан и транспарентан систем обезбеђења квалитета наставне и 

научноистраживачке делатности, као и делатности осталих служби Факултета у складу са 

својим људским и материјалним ресурсима.  

 

Факултет политичких наука је високошколска установа са најдужом традицијом у 

образовању кадрова за научне и стручне послове из области политикологије, 

међународних студија, новинарства, културологије, комуникологије, социјалне политике и 

социјалног рада у Републици Србији.  

 

Полазећи од кључних приоритета утврђених у Стратегији развоја образовања Републике 

Србије и стратешких докумената Универзитета у Београду и Факултета, као и потребе за 

интеграцијом у Европски простор високог образовања, Факултет утврђује следеће задатке: 

- организовање квалитетног наставног процеса на основним академским, мастер 

академским и докторским студијама у оквиру својих научних области; 

- планирање и извођење квалитетног научноистраживачког и стручног рада; 

- повезивање наставног, научноистраживачког и стручног рада; 

- осавремењавање студијских програма у складу са најновијим достигнућима у 

струци и науци, а водећи рачуна о потребама привреде и друштава Републике 

Србије; 

- унапређење квалитета наставног особља; 

- активна улога интерних и екстерних учесника у процесу осигурања квалитета, а 

нарочито студената Факултета. 

 

Факултет је изградио систем за обезбеђење квалитета, дефинисао области контроле 

квалитета, стандарде, поступке за праћење и оцену, мере за отклањање недостатака, као и 

субјекте који спроводе процес обезбеђења квалитета. Систем обезбеђења квалитета 

изграђен је у складу са  Стандардима и смерница за осигурање квалитета у Европском 

простору високог образовања, Закона о високом образовању, правилницима Националног 

савета за високо образовање Републике Србије, универзитетских и факултетских норми. 

 

Опредељеност за трајну бригу о квалитету,  успостављање организационе структуре, 

промоција културе квалитета код свих учесника процеса усмерени су према што 

потпунијем испуњавању мисије и циљева Факултета, као и јачању улоге и места Факултета 

у мрежи високог образовања и научних институција у Републици Србији, региону и 

међународној заједници. 

 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 
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