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ПОЛИТИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

 
Висока школа струковних студија Ваздухопловна академија као друштвено одговорна 

високообразовна институција, у потпуности је оријентисана на обезбеђење квалитета. 

Неговањем културе квалитета и посвећеним радом свих запослених на развоју квалитета, 

Висока школа струковних студија Ваздухопловна академија тежи да досегне висок ниво 

функционалне образовне установе, са друштвено оправданим и на савременим теоријским 

и практичним сазнањима заснованим студијским програмима, са компетентим наставним 

особљем и развијеном инфраструктуром, како би обезбедила поверење и задовољство 

студената. Политика квалитета представља основу за рад и развој Високе школе 

струковних студија Ваздухопловне академије и трајно уређивање односа унутар Школе, 

као и са њеним окружењем. 

 

Школа ће континуирано и систематски радити на унапређењу квалитета програма 

применом стандарда и поступака за обезбеђење квалитета кoje утврђује Школа на основу 

стандарда за caмoвpeднoвањe и оцењивање квалитета високошколских установа  донетих  

од  стране  Националног  савета  за  високо  образовање  Републике Србиjе (службени 

гласник РС, броj 106/24.11.2006) и образовних стандарда Европске униjе. 

 

Циљ квалитета рада Школе je обезбеђење високог нивоа квалитета образовања 

струковних инжењера у области ваздухопловства спровођењем мера за обезбеђење 

квалитета коjима се остварyjе: 

 

- задовoљство студената, наставног и ненаставног особља и других корисника знања 

кoja се стичу у Школи; 

- доношењe и стално преиспитивање стандарда и поступака обезбеђења квалитета; 

- укљученост наставника, сарадника, студената и других у оцену квалитета 

студиjских програма и Школе; 

- успостављање  партнерских  односа  са  оснивачем  и  свим  учесницима 

образовног процеса; 

- инвестирање у простор, опрему Школе и љyдcкe ресурсе; 

- јaвнocт у раду и caмoвpeднoвaњу Школе; 

- висок проценат запошљавања и професионалне успешности студената коjи заврше 

ову школу; 

- развоj Школе уз успостављање capaдњe са угледним Школама у Европи из исте 

бранше. 
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Субjекти обезбеђења квалитета, њихова права и обавезе дефинисана су у: 

 

- Правилнику о caмoвpeднoвaњу Школе; 

- Стандардима за обезбеђење квалитета Школе; 

- Поступцима за обезбеђење квалитета Школе; 

- Статутом и другим актима Школе. 

 

Области у којима се обезбеђује, контролише и стално унапређује квалитет су: 

 

- Студијски програми, 

- Наставни процес, 

- Наставно особље, 

- Научноистраживачки рад, 

- Студенти, 

- Уџбеници и литература, 

- Библиотека, 

- Информациони ресурси, 

- Простор и опрема, 

- Ненаставно особље, 

- Финансирање и 

- Управљање. 

 

Школа обезбеђује квалитет у свакој од наведених области према планираним 

активностима и процедурама система квалитета за одговарајуће области.  

 

Организациона култура треба да буде таква да подржава остварење визиjе, мисиjе и 

основних задатака и циљева. Организациона култура управља резултираjућим 

понашањима, а основни предуслов за стално и систематско унапређење квалитета jе 

укључивање свих запослених. Због тога, организациона култура квалитета мора да буде 

усмеравана од стране наjвишег руководства Школе. Вредности организационе културе 

квалитета су: 

 

- ориjентисаност на корисника; 

- учење и професионални развоj; 

- квалитет и изврсност; 

- интегритет; 

- лидерство и тимски рад; 

- ефективна комуникациjа; 

- етичко понашање; 

- проактивно реаговање на промене. 

 

Школа ће изградити систем обезбеђења квалитета развоjем организационе структуре 

културе квалитета за спровођење и преиспитивање стратегиjе квалитета, стандарда и 

поступака за обезбеђење квалитета. 

 

За спровођење Стратегије квалитета Савет за квалитет ће сачинити Акциони план по 

областима обезбеђења квалитета, којим ће се ближе утврдити циљеви, мере и активности 

које ће се предузети са роковима за извршење, као и телима која ће бити надлежна за 

спровођење тих мера. Стратегиjа квалитета се преиспитyjе сваке треће школске године. 

 

Политика обезбеђења квалитета je jaвaн документ и њeн текст je обjављен на wеб 

страници Школе, огласноj табли и у штампаним публикaциjама о Школи. 
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