СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ
НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ – ревизија 3, 2017-2020.

1. УВОД
Стратегија обезбеђења квалитета је стратешки развојни документ из области
обезбеђивања квалитета високог образовања на Факултету медицинских наука у
Крагујевцу. Стратегија дефинише основне приоритете у области обезбеђивања
квалитета као и начин њиховог остваривања и у складу је са релевантним пвавним
прописима и Стратегијом развоја образовања у Републици Србији до 2020. године.

2. ДЕКЛАРАЦИЈА КВАЛИТЕТА
Факултет медицинских наука у Крагујевцу је чврсто опредељен да непрекидно и
систематски ради на унапређењу квалитета својих студијских програма, наставе,
истраживања, уџбеника и литературе, опреме, ненаставне подршке, службе за односе
са јавношћу, вредновања наставе од стране студената и процеса управљања.
Циљ унапређења квалитета је достизање највиших међународних стандарда у настави,
истраживању и управљању на медицинским, фармацеутским, стоматолошким и
факултетима здравствене неге.
Унапређење квалитета Факултет медицинских наука ће спроводити помоћу система
обезбеђења квалитета, који чине: Комисија за квалитет, стручне комисије именоване
од стране Декана или Комисије за квалитет и остала општа акта Факултета.
У процесу унапређења квалитета учествују сви запослени на Факултету, у домену
својих способности и компетенција.

3. МИСИЈА
Факултет медицинских наука , као део Универзитета у Крагујевцу, развија медицинску
научну мисао кроз истраживање, образовање лекара, фармацеута, стоматолога и
других здравствених професија, унапређује стандарде здравствене заштите.
Регионални је центар и један од националних центара изврсности у биомедицинским
наукама, који подстиче и развија ову област људске делатности у Републици Србији.

4. ВИЗИЈА
Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу тежи да постане развијена
високошколска установа у пољу медицинских наука, која по квалитету и обиму рада
неће заостајати за установама сличне врсте најразвијенијих европских земаља.

Факултет развија све нивое високог образовања у биомедицини, укључујући докторске
студије, у свим областима поља медицинских наука: медицини, фармацији,
стоматологији, народном здрављу.
Развојем сопственог система обезбеђења квалитета, Факултет медицинских наука
побољшава квалитет своје образовне, научне и здравствене делатности, према
највишим стандардима који важе у развијеним земљама.
Студијски програми које изводи Факултет медицинских нука стално се осавремењавају
и прилагођавају потребама развијеног друштва.
Факултет медицинских наука сарађује са сличним установама у земљи и иностранству,
како би омогућио размену идеја и олакшао унапређење образовне и научне делатности.
Развојем сопствене издавачке делатности Факултет медицинских наука обезбеђује
уџбеничку литературу за све студенте, развија домаћу медицинску периодику кроз
издавање научног часописа од међународног значаја и чини што доступнијом научну и
стручну медицинску литературу.
Крајњи циљ свих делатности Факултета медицинских наука је стварање квалитетних
стручњака и научника у области биомедицине који су усвојили највише етичке и
професионалне стандарде. Другим речима, тежимо да Факултет медицинских наука
буде функционална и организована школа која студенте учи медицини и етици.

5. ЦИЉЕВИ
Факултет за своје основне и дугорочне циљеве обезбеђења квалитета поставља:
 Унапређење квалитета образовања на Факултету
 Повећање ефикасности студија
 Побољшање квалитета наставе и услова рада
 Побољшање квалитета научно-истраживачког рада наставног особља и
студената
 Повећање доприноса академском животу Универзитета

6. МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
Мере за обезбеђење и унапређење квалитета обухватају низ активности којима ће се
постићи жељени циљеви унапређења квалитета:
 Континуирано усклађивање студијских програма, по обиму и садржају, са
студијским
програмима
реномираних
медицинских,
фармацеутских,
стоматолошких и факултета здравствене неге у земљи и иностранству;
 Стално инвестирање у простор за наставу, аудио-визуелну опрему за наставу и
научно-истраживачку опрему која се може користити и у процесу наставе, ради
достизања највиших стандарда у тој области;


























Усклађивање броја наставника и сарадника са највишим међународно
признатим стандардима;
Поштовање високих критеријума за избор наставника и сарадника, и њихово
усклађивање са највишим међународним стандардима;
Стална едукација наставника и сарадника у области педагогије, психологије,
методологије, вештине комуникације и руковању информационим
технологијама;
Стално инвестирање у простор и опрему за истраживање и редовно
сервисирање постојеће опреме;
Унапређење факултетског фонда за финансирање истраживања студената
докторских студија, наставника и сарадника, на основу јавног конкурса;
Продубљивање и ширење научне сарадње са реномираним научним центрима у
свету, кроз заједничке научне пројекте и боравке наших наставника и сарадника
у тим центрима, као и страних наставника и сарадника на нашем факултету;
Поштовање високих критеријума за издавање уџбеника наших наставника и
сарадника, који су усклађени са националним и међународним стандардима;
Финансирање штампања уџбеника наших наставника и сарадника;
Стална набавка национално и међународно признатих уџбеника из медицине,
фармације, стоматологије и здравствене неге за библиотеку Факултета
медицинских наука;
Унапређење бесплатног приступа академској интернет-мрежи за све студенте
преко факултетског сервера, од њихових кућа, и са великог броја интернетконекција у зградама факултета и његових наставних база;
Усклађивање броја ненаставних радника са највишим међународним
стандарднима;
Стална едукација ненаставног особља у областима њихових компетенција, у
вештини комуникације и руковању информационим технологијама;
Континуирано праћење и унапређење квалитета наставе и реализације плана
наставе уз обавезно прибављање мишљења студената о квалитету наставног
процеса, кроз континуирано анкетирање студената о квалитету наставе и раду
наставника и сарадника;
Израда предлога мера за остваривање унапређења квалитета наставе на основу
критичког мишљења послодавца о стручној оспособљености бивших студената
Факултета за рад у пракси, и њихова примена;
Пружање стручне помоћи студентима за успостављање методологије и
спровођење вредновања наставе;
Израда и примена процедура управљања документацијом и протока
информација у органима управљања факултетом;
Стална едукација чланова органа управљања факултетом о принципима
менаџмента ресурсима;
Обезбеђивање објективности, транспарентности и контроле испита;





Праћење успешности студената у целини и на појединачним предметима,
квалитета уџбеника и других дидактичких средстава, као и предузимање
адекватних мера за отклањање уочених недостатака;
Периодично спровођење поступка самовредновања и оцене квалитета
студијских програма, као и објављивање резултата у складу са законом.

7. СУБЈЕКТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА
Субјекти обезбеђења квалитета су сви запослени на Факултету и студенти. Они раде на
обезбеђењу квалитета кроз одговарајућа тела: Комисију за квалитет (коју чине и
запослени на факултету и студенти), контролне тимове (који контролишу спровођење
важећих процедура), Наставно-научно веће, Већа семестара ИАС, Комисију за научноистраживачки рад, Комисију за издавачку делатност и Студентски парламент.
Права и обавезе свих субјеката обезбеђења квалитета су регулисана статутом
Факултета и Правилницима за:
 издавачку делатност,
 финансирање научно-истраживачког рада,
 одржавање наставе и испита, и
 обезбеђење квалитета.
Сви субјекти имају право и обавезу да учествују у обезбеђењу квалитета на свом
радном месту, и кроз учешће у раду тела која обезбеђују квалитет.

8. ОБЛАСТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА
Области обезбеђења квалитета су: студијски програми, настава, истраживање,
вредновање наставе од стране студената, уџбеници и литература, ресурси, ненаставна
подршка, служба за односе са јавношћу и процес управљања. Факултет медицинских
наука обезбеђује квалитет у свакој од наведених области, према плану и поступцима
наведеним у стратешком плану и процедурама система квалитета за одговарајуће
области.

9. ОПРЕДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОРГАНИЗАЦИОНЕ КУЛТУРЕ
КВАЛИТЕТА
Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу је чврсто опредељен да
изгради културу квалитета, тако да сви запослени и студенти буду едуковани о
основама система квалитета, о стандардима које треба достићи и о својим правима и
обавезама, када је у питању квалитет. Факултет медицинских наука ће стално
организовати едукацију запослених и студената о обезбеђењу квалитета.

Такође, једна од основних тежњи Факултета је и налажење начина за мотивацију
уписивања средњошколаца са најбољим успехом.
Факултет медицинских наука ће тежити да створи амбијент у коме ће студенти,
наставници и сарадници моћи да остваре своја професионална интересовања и да
унапреде знања, при чему ће сваки рад на обезбеђењу квалитета рада Факултета бити
препознат и вреднован, према правилнику о обезбеђивању квалитета.

10. ПОВЕЗАНОСТ ОБРАЗОВНЕ, НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ И СТРУЧНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Факултет медицинских наука у Крагујевцу захтева од својих наставника и сарадника
да се баве и научно-истраживачким и стручним радом у својој ужој области. Тако ће се
у наставне садржаје које преносе студентима уврстити и елементи истраживања и
конкретни проблеми из клиничке праксе.
Студенти ће се оспособљавати да буду компетентни у стеченим квалификацијама, и
Факултет ће им омогућавати стицање неопходног знања за даље учење и усавршавање
кроз докторске студије, струковне, академске и здравствене специјализације, као и кроз
све облике и нивое континуираног образовања.
Факултет ће настојати да оствари свеобухватније прожимање образовне, истраживачке
и здравствене делатности, кроз активније систематске приступе у наставном процесу
који промовишу креативност, критички приступ и синтезу стечених знања и вештина.
Већина наставника и сарадника Факултета медицинских наука је радно ангажована у
здравственим установама које су наставне базе Факултета, учествује у научним
пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије као
и интерним пројектима Факултета, чиме се додатно обезбеђује повезаност образовне,
научно- истраживачке и стручне делатности.

