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ИЗЈАВА О ПОЛИТИЦИ КВАЛИТЕТА 

 
Полазећи од визије и мисије Слобомир П Универзитета, политика квалитета 
усмјерена је ка интеракцији образовања и научно-истраживачког рада, дајући 
допринос развоју свих учесника у процесу, као и друштва у цјелини. 
 
Универзитет, на основу нивоа знања свих запослених, у могућности је да оствари 
наставни и научно-истраживачки квалитет на високом нивоу у складу са процесима 
европске интеграције високог образовања и да квалитетом наставне и научно-
истраживачке дјелатности обезбједи повјерење и задовољство студената, привреде 
и друштва у цјелини. 
 
Основни принципи на којима се заснива политика квалитета Универзитета су: 
 
1. Квалитет и перманентно испуњавање захтјева окружења је наша стална 
одговорност. 
2. Систем управљања квалитетом је усмјерен на: 

- стално побољшање образовног, научно-истраживачког, управљачког и свих 
осталих процеса рада и 

- стално иновирање процеса рада у складу са достигнућима науке и праксе. 
3. Критеријуми квалитета су: 

- усаглашеност са процесима европске интеграције високошколског 
образовања; 

- обављање задатака свих запослених уз уважавање принципа ефективности и 
ефикасности; 

- потпуна укљученост студената у образовни, научно-истраживачки и 
управљачки процес; 

- квалитет физичких ресурса и информационог система; 
- тимски рад у циљу унапређења науке и праксе. 
 

У обезбјеђивању квалитета, Универзитет остварује свестрану сарадњу са 
релевантним институцијама и корисницима резултата наставног, научно-
истраживачког, умјетничког и стручног рада Универзитета. 
 
Свако запослен на Универзитету је одговоран за спровођење Политике квалитета и 
свјестан да у свом раду треба да: 

- своје задатке извршава у духу утврђене политике квалитета. 



 
- се придржава и примјењује прописану документацију система квалитета, 
- развија културу квалитета и даје приједлоге за даље унапређење квалитета и 
- својим радом доприносе научном и стручном угледу Универзитета. 

 
У циљу континуираног унапређења квалитета образовног, научноистраживачког и 
управљачког процеса, руководство Универзитета је преузело обавезу да шири 
културу квалитета, сталног усавршавања и развоја као и осталих вриједности 
Универзитета које подупиру остварење визије и мисије Универзитета. 
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