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У складу са одредбама Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 88/17, 27/2018, 73/2018 и 67/2019, чланова 199-201. Статута Академије 
струковних студија Јужна Србија (бр. 2037/2021 од 04.10.2021.) (пречишћен текст са 
изменама и допунама од 24.09.2021.) и члана 2. Правилника о стандардима и поступцима 
за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета (бр.387/2020 од 17.09.2020.), 
Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије струковних 
студија Јужна Србија, извршила је измену и допуну Стратегије обезбеђења квалитета 
Академије струковних студија Јужна Србија, и предлаже њено усвајање од стране 
Наставно-стручног већа Академије Јужна Србија и Савета Академије Јужна Србија:  

 
 
 

1.УВОД 
 
Академија струковних студија Јужна Србија (у даљем тексту: Академија) у складу са 
својим основним задацима и циљевима, недвосмислено је опредељена да континуирано 
и систематски ради на унапређењу квалитета у свим областима своје делатности, 
поштујући савремене тенденције и процесе у европском и светском образовању, а у 
складу са потребама и захтевима тржишта рада. У складу са горе наведеним, Стратегија 
обезбеђења квалитета представља стратешки и развојни документ из области обезбеђења 
квалитета на основу кога је могуће дефинисати стратешка опредељења и приоритете 
деловања Академије у домену квалитета студијских програма, квалитета наставног 
процеса, квалитета издавачког и стручног рада, квалитета наставника и сарадника, 
квалитета студената, квалитета уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких 
ресурса, квалитета простора и опреме и квалитета управљања високошколском 
установом.  

 
 

2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 
Полазне основе за израду, измену и допуну Стратегије обезбеђења квалитета чине 
следећа документа: 
 

1. Лисабонска конвенција о признавању квалификација/диплома у високом 
образовању (11.04.1997.), коју је ратификовала наша држава 2003. године. 

2. Болоњска декларација (19.06.1999.) коју је потписала наша држава 2003. године 
3. Закон о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018, 

73/2018 и 67/2019) 
4. Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 

високошколских установа („Службени гласник РС“, бр. 13/2019) 
5. Правилник о стандардима за почетну акредитацију високошколских установа и 

студијских програма („Службени гласник РС“, бр. 13/2019) 
6. Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа 

(„Службени гласник РС“, бр. 13/2019) 
7. Правилник о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма 

(„Службени гласник РС“, бр. 13/2019) 
8. Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета 

високошколских установа („Службени гласник РС“, бр. 13/2019) 
9. Статут Академије струковних студија Јужна Србија  
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10. Остали релевантни документи на градском, регионалном и националном нивоу. 
 
Поштујући одредбе горе наведених докумената, Академија струковних студија Јужна 
Србија се стратешки опредељује да перманентно даје свој допринос у развоју високог 
образовања, тј. доприноси унапређењу квалитета у одговарајућим областима. 
 
 
3. ОПРЕДЕЉЕЊЕ АКАДЕМИЈЕ 
 
Делатност Академије 
 
Академија струковних студија Јужна Србија је самостална високошколска установа која 
остварује основне струковне, специјалистичке струковне и мастер струковне студије из 
поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука, медицинских 
наука и уметности.  
Академијa Јужна Србија остварује акредитоване студијске програме високог образовања 
првог и другог степена струковних студија, изводи образовне курсеве у циљу 
целоживотног образовања и усавршавања у складу са Законом о високом образовању.  
 
Основна опредељења Академије струковних студија Јужна Србија у дефинисању и 
сталном развоју политике квалитета су: 
 

- Праћење савремених светских тенденција у области образовања, 
- Примена резултата научних истраживања у наставном процесу, 
- Примена савремених метода и техника образовања студената, 
- Стално усавршавање и подизање нивоа квалитета рада запослених, 
- Подизање нивоа информационог система и друге опреме, 
- Обезбеђење свих логистичких процеса највишег квалитета као и  
- Одговарање на захтеве студената, корисника услуга, друштава и окружења. 

 
 
 
4. МИСИЈА И ВИЗИЈА АКАДЕМИЈЕ 
 
Мисија Академије струковних студија Јужна Србија огледа се у успешној сублимацији 
научно-образовног рада, истраживачког рада и издавачке делатности чиме се обезбеђује 
учешће установе у развоју друштвене заједнице и остваривање највиших академских 
стандарда. Академија Јужна Србија ће посебну пажњу посветити јачању сарадње са 
локалном самоуправом као и са иностраним образовним и привредним институцијама а 
у циљу успешног укључивања у јединствени европски образовни простор. Академија 
Јужна Србија има јасну потребу да буде флексибилна, савремена, ефикасна и ефективна 
установа чиме се обезбеђује задовољство њених упошљеника и студената.  
Визија Академије струковних студија Јужна Србија огледа се у њеној тежњи да постане 
препознатљива високошколска установа посебно у области струковних студија. Њена 
препознатљивост на националном, европском и светском нивоу ће бити остварена кроз 
признавање њених научноистраживачких достигнућа и резултата које остварују свршени 
студенти.  
 
 
5. ЦИЉЕВИ КВАЛИТЕТА 
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Основни циљеви квалитета Академије струковних студија Јужна Србија директно су 
условљени њеним основним опредељењима и они гласе: 
 

- Остварење високог квалитета процеса студија на нивоу европских 
високошколских установа 

- Примена техничко-технолошких, информационих и других научних достигнућа 
у практичном раду са студентима 

- Стално унапређење знања запослених (наставног и ненаставног кадра Академије) 
- Достизање високог нивоа квалитета ресурса који се користе у наставној 

делатности 
- Достизање највишег нивоа квалитета ненаставне подршке основним процесима 

на Академији 
- Континуирани рад на унапређењу партнерских односа и сарадње (државним 

органима, приватним и јавним предузећима, образовним институцијама у земљи 
и иностранству) 

- Промовисање мобилности студената, наставника и ненаставног особља 
- Континуирани рад на повећању флексибилности и обима услуга 
- Рад на оптималном коришћењу расположивих ресурса 
- Повећање ефективности и ефикасности Академије. 
- Повећање друштвене одговорности Академије. 

 
 
 
6. МЕРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 
 
Достизање постављених циљева Академије Јужна Србија у складу са њеном визијом и 
мисијом подразумева спровођење следећих мера за обезбеђење квалитета: 
 

- Континуирано ради на осавремењавању садржаја и унапређењу квалитета својих 
студијских програма у сарадњи са домаћим и иностраним акредитованим 
високошколским установама, 

- Континуирано прати квалитет наставе и реализације плана наставе уз обавезно 
прибављање мишљења студената о квалитету наставног процеса, 

- Обезбеђује својим наставницима и сарадницима могућност континуираног 
стручног усавршавања, 

- Прати потребе и захтеве тржишта рада за појединим образовним профилима и у 
складу са тим редефинише исходе процеса учења, 

- Утврђује стандарде и поступке за обезбеђење квалитета свог рада коју су 
доступни јавности, 

- Обезбеђује унапређење квалитета ненаставних активности и услова рада и 
студирања 

- Континуирано ради на јачању међународне сарадње кроз организацију и 
реализацију заједничких студијских програма, размену наставника, сарадника и 
студената 

- Рад на повећању друштвене одговорности Академије кроз обезбеђење већих 
могућности за школовање осетљивих група. 

- Обезбеђује повезаност образовне, стручне и издавачке делатности 
- Изграђује организациону културу квалитета, 
- Обезбеђује унапређење квалитета управљања 
- Периодично преиспитивање и унапређење стратегије обезбеђење квалитета 
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- Обезбеђује учешће студената у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и 
поступака за обезбеђење квалитета 

- Периодично спровођење и публиковање резултата вредновања квалитета на 
интернет страници Академије.  

 
 
7. СУБЈЕКТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

 
Субјекти обезбеђења квалитета и унапређења су сви запослени на Академији 
(наставници, сарадници, ненаставно особље) и студенти. Они раде на обезбеђењу 
квалитета кроз рад следећих тела: Комисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење 
квалитета (централно тело у систему обезбеђења квалитета на Академији), Комисија за 
праћење студијских програма, Савет Академије, Наставно-стручно веће Академије, Веће 
Катедре, Студентски Парламент итд.  
Број чланова поменутих стручних тела, састав и структура, делокруг рада, права, обавеза 
и одговорности ближе су одређени Правилником о стандардима за самовредновање и 
унутрашње обезбеђење квалитета.  
Поменуте комисије могу именовати подкомисије и радна тела у циљу ефикаснијег 
спровођења политике обезбеђења квалитета.  
Студентски Парламент у циљу остварења права и интереса студената бира и разрешава 
своје представника у органима управљања, стручним органима и телима укључујући 
избор представника у Комисији за самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета, 
Комисији за праћење студијских програма и Наставно-стручног већа Академије. 
 
 
8. ОБЛАСТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

 
Области обезбеђења квалитета обухватају: 

- Стандарди и поступци обезбеђења квалитета, 
- Систем обезбеђења квалитета 
- Квалитет студијских програма, 
- Квалитет наставног процеса, 
- Квалитет издавачког и стручног рада, 
- Квалитет наставника и сарадника, 
- Квалитет студената, 
- Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса, 
- Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке, 
- Квалитет простора и опреме, 
- Квалитет финансирања, 
- Улога студената у самовредновању и провери квалитета, 
- Систематско праћење и периодична провера квалитета. 

 
 
9. АКЦИОНИ ПЛАН 
 
Стратегија обезбеђења квалитета се спроводи кроз акционе планове које предлаже 
Комисија са самовредновање и унутрашње обезбеђење квалитета Академије струковних 
студија Јужна Србија, одобрава Наставно-стручно веће Академије, а усваја Савет 
Академије.  
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10. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 
Стратегија обезбеђења квалитета Академије струковних студија Јужна Србија са 
седиштем у Лесковцу, је документ доступан на увид свим заинтересованим лицима и 
широј јавности на сајту Академије струковних студија Јужна Србија и њених одсека.  
 
 
 
 
               Председник Савета  
      Академије струковних студија Јужна Србија 
       ________________________________ 
        
         мр Светомир Голубовић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PEllYliJIHKA CPliHJA 

AKA,[(EMHJA CTPYKOBHHX CTY,ll;HJA JYJKHA CPliHJA 

lipoj: 2950/2021-1, 

22.12. 2021.ro.n. 

JleCKOBau;, f1apTH3aHCKa 6p. 7 

Ha OCHOBY qnaHa 25. 3aKOHa 0 BHCOKOM o6pa30Balby (,Cn rnaCHHK PC" 6p. 88117, ... 6/721), qnaHa, 
81. H 199. CTaTYTa AKa,neMnje CTPYKOBHHX cTy,nnja Jy)I(Ha Cp6Hja 6p. 2037/2021 o.n 04.10.2021. ro,n., qrraHa
8., 18. H 21.. IJpaBHJIHHKa 0 CTaH,nap,nHMa H IIOCTyriU:HMa 3a CaMOBpe,nHOBalbe H yHyTpaiiiibe o6e36eljeH:.e 
KaarrnTeTa 6p. 387/2020 o.n 17.09.2020., H O.nn}'Ke KoMHCHje Ja caMoBpe.uHoBaiDe H yHyrparniDe o6e36eijeiDe 
KBaJIHTeTa ACCJC 6poj 2860/2021-9, o.n 15.12.2021.ro,n., HacTaBHO-CTPYqHo Belie AKa,neMHje, Ha caojoj 

ce,nHHUH o,np)l(aHoj ,naHa 22.12. 2021. ro,nHHe ,noHeno je cne.neliy: 

O,ll; JIY KY 

1. Y csaja ce llpeJJ;Jior HJMeua u ,11;onyua CTpaTeruje o6eJ6eljeJLa KBaJIHTeTa AKaJJ;eMuje
cTpyKoBuux cry.LJ;uja J}')Kua Cp6uja.

2. CacTaBHH ,LJ;eo ose O.LJ;JiyKe je llpe.LJ;Jior HJMeua u ,LJ;onyua CTpaTeruje o6eJ6eljeiLa KBaJIHTeTa
AKa.LJ;eMuje CTPYKOBHHX cTy.LJ;uja Jyama Cp6uja.

3. 0.LJ;JiyKa ce ynyliyje Casery AKa,LJ;eMuje cTpyKosuux cry.LJ;uja Jy�ua Cp6uja ua .LJ;aJLy
H3.LJ;JICiKHOCT.

06pa3JIO)I(eH>e 

Y cKna,ny ca o.npe,n6aMa 3aKoHa o BHCOKOM o6pa3oBaiDy, CTaTYTa AKa,neMnje cTpyKoBHHX cTy,nnja Jy:>KHa 
Cp6nja H IlpaBHJIHHKa o cTaH,nap,nnMa H nocTynu;nMa 3a caMoape,nHoBaH:.e H yHyTpaiiiH:.e o6e36eljeiDe 
KBaJIHTeTa ACCJC n Ilpe.nnora 3a H3MeHy H .norryHy cTpaTemje KBaJIHTeTa ACCJC KoMncnje 3a 
caMoape.n;HoBalbe H yHyTpaiiiiDe o6e36eljeiDe KBaJIHTeTa AKa,neMnje CTpyKOBHHX cTy,nnja Jy)I(Ha Cp6nja, 
HCB AKa,neMnje Ha ocHoBy caera HaBe,neHor ,noHeno je o,nnyKy Kao y .nncrro3HTHBy. 

,[{ocTaBHTH: 

- Ilpe.nce,nHHKY KoMHCHje Ja caMoape,nHoBaH:.e 
H yHyrpaiiiiDe o6e36eljeiDe KBaJIHTeTa 

- Apxnaa 

06pa,li;HO: 

Ilpe.nce.naaajylin HCB 

Ilpe.qce,nHHK AKa,neMHje 
,np 3BOHKO 3naTaHOBHll, rrpocp. 



PEDYJiJIHKA CPJiHJA 

AKA,ll;EMHJA CTPYKOBHHX CTY,l.(HJA JY)I(HA CPiiHJA 

Ep. 2980/2021-7 

27. 12. 2021. ro.n. 

JiecKoBa.u;, IIapnna.HcKa 6p. 7 

Ha ocHoay tUiaHa 52, CTaTyra AKa,neMHje 6poj 2037/2021 o.n 04. 10. 2021. ro,n., CaaeT 
AKa,neMHje cTpyKoBHHx cTy,nHja J)')KHa Cp6Hja JiecKoBa.Q, ,naHa 27. 12. 2021. ro,nHHe ,noHeo je 
cJie)lehy: 

0 ,l.(JI Y K Y 

1. Y caaja ce H3MeHa H .norryHa CTpaTerHje o6e36e�elba KBaJIHTeTa AKa,neMHje cTpyKOBHHX 
cTy,nHja JyiKHa Cp6Hja. 

2. CacTaBHH .neo oBe o.nnyKe je rrpeqHIIIheHa CTpaTerHje o6e36e�elha KBaJIHTeTa AKa,neMHje 
cTpyKoBHHX cry,nHja JyiKHa Cp6Hja. 

06pa3JI03Ce1Le 

Y CKJia,ny ca o.npe,n6aMa 3aKoHa o BHCOKOM o6pa3oBalhy, CTaTyTa AKa,neMHje cTpyKoBHHX 
cTy,nHja JyiKHa Cp6Hja H IIpaBHJIHHKa o CTaH,nap,nHMa H rrocTyrr.u;HMa 3a caMoBpe,nHoBalbe H 
yHyrpaiiiibe o6e36e�elbe KBaJIHTeTa ACCJC H Ha IIpe,nJior HCB AKa,neMHje CaBeT AKa,neMHje je 
,noHeo OMYKY Kao y ,nHcrro3HTHBy. 

,l{OCTaBHTH: 
PaqyHoBo,ncTBY 
apxHBa 

06pa,nHO: 

- Ilpe)lce)lHHK CaaeTa AKa,neMHje 
�pyKOBH'HX cTy,nHja JyiKHa Cp6Hja JiecKOBa.Q 

• 

Mp CBeTOMHp roJiy6oBHh 

,, � t�Q,A,\ � \� � 
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