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УВОД 

Независни универзитет Бања Лука је основан 2005. године као високошколска 

установа са називом „Факултет за друштвене и политичке науке – ФПДН“, са сједиштем у 

Бања Луци, а прву генерација студената уписује 2005/2006 школске године. 

 

У складу са Законом о високом образовању, («Службени гласник Републике Српске», бр. 

85/06  и 30/07) Факултет се организује као универзитет и мијења назив у „Независни 

универзитет Бања Лука“  Бањалука (у даљем тексту: Универзитет). Универзитет је правно 

лице са статусом самосталне и приватне високошколске установе, уписана у судски 

регистар установа код надлежног суда у Бањој Луци, и регистар високошколских установа 

код надлежног министарства са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом 

о високом образовању и Статутом Универзитета. 

 

 Назив Универзитета је „Независни универзитет Бањалука“, а скраћени назив 

Универзитета је „НУБЛ“. У међународном промету и у документима на енглеском језику, 

назив Универзитета је „Индепендент Университy  Бања Лука“.  

 

Сједиште Универзитета је у Бањалуци. 

Оснивач Универзитета је др Зоран Калинић.  

Лице овлаштено за заступање је проф. др Ђорђе Микић, ректор Универзитета.  

 

Универзитет и његове организационе јединице обављају дјелатности од посебног 

интереса за Републику Српску и БиХ у подручју науке и високог образовања. Поред 

дјелатности из области високог образовања, Универзитет обавља и научно-истраживачку 

дјелатност.  

 У саставу Универзитета основане су организационе јединице које остварују 

академске студијске програме и развијају научно-истраживачки, стручни и други рад, у 

једној или више области:  Факултет за привредни развој, Факултет за друштвене науке, 

Факултет за политичке науке, Факултет за информатику и Факултет за екологију. 

 

 Једна од организационих јединица Универзитета је Институт за научно-

истраживачки рад који обавља дјелатност научно-истраживачког рада. 

 

 Универзитет је организован на начин да интегрише све организационе јединице у 

једну организациону цјелину којом се обезбјеђује цјеловитост рада Универзитета. 

 

М И С И Ј А 

 

Бавећи се образовним и истраживачким радом оспособљавати студенте за рјешавање 

сложених, постојећих и надолазећих проблема друштвеног развоја у циљу остваривања 

појединачних интереса студената, интереса Универзитета и друштва уопште. 
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В И З И Ј А 

 

Развијати научно – наставни процес и образовање којим ћемо у будућности стварати нове 

кадрове у различитим мултидисциплинарним областима. 

У средњорочном периоду имплементирати кључне захтјеве европских реформских 

процеса у области високог образовања. 

 

Ц И Љ Е В И 
1. Стално унапређење рада Универзитета; 

 
2. Стицање неопходних компетенција учесника у образовању; 

 
3. Развој и унапређење наставних планова и програма; 

 
4. Унапређење научно – истраживачког и умјетничког рада; 

 
5. Повећање информатичких капацитета; 

 
6. Развијање нових студијских програма. 

 

1. ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА 

На основу Закона о високом образовању Сенат је донио Правилник о обезбјеђењу 

квалитета и о поступку самовредновања.  

 

Правилником се дефинишу одговорности и улога органа Независног универзитета Бања 

Лука (у даљем тексту: НУБЛ) у области осигурања квалитета, тијела одговорна за 

праћење, унапређење и развој квалитета, уређују се ближе надлежности и начин њиховог 

рада, области осигурања квалитета,мjере и поступак реализације програма 

самовредновања и оцjењивања квалитета у области студијских програма, наставе, 

научноистраживачког рада, оцjењивања студената, уџбеника и литературе, библиотечких 

и информатичких ресурса, ненаставне подршке и процеса управљања. као и друга питања 

од значаја за унапрjеђење и развој квалитета. 

 

2. ЦИЉЕВИ УНУТРАШЊЕ ПРОВЈЕРЕ 

 

Унутрашња провјера је поступак којим се настоји утврдити стварно стање функционисања 

система осигуравања квалитета и усклађеност провођења активности тог система са 

Стандардима исмјерницама за осигурање квалитете у високом образовању Републике 

Српске, као и Стратегијом развоја НУБЛ  -а. 

 

Основни циљ интерне провјере је да обезбиједи сигурност руководству да је систем 

менаџмента квалитета документован, уграђен, да се одржава и да је усаглашен са 
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захтјевима ИСО 9001:2008, као и да систем пружи доказ о задовољавајућем квалитету 

образовних услуга. 

Интерна провјера подразумијева да запослени примењују процесе и захтеве који су 

дефинисани у документацији система менаџмента квалитетом. 

 

 

3. ПОСТУПАК ИНТЕРНЕ ПРОВЈЕРЕ 

 

Планирање интерних провјера је флексибилно, да би се омогућила промјена приоритета 

на основу налаза и објективних доказа добијених током претходне интерне провере. 

Менаџер квалитета чини Годишњи план и распоред интерне провјере (Реф.: QП 02.ОБ-

004) који покрива све области QМС, као и планове за сваку појединачну провјеру, на 

истом обрасцу. Овај план одобрава Одбор/комисија за квалитет НУБЛ -а. Свака област, 

процедура и процес ће да буду предмет провере најмање једном годишње, али и више пута 

када то налажу околности. Провјере се обављају у једнаким временским интервалима. 

Уколико су потребне непланиране интерне провере, Менаџер квалитета их дописује у 

примерак плана интерне провере QМС. Менаџер/координатор квалитета одобрава све 

допуне плана. 

Менаџер/координатор квалитета успоставља и води Регистар интерних провера (Реф.: QП 

02.ОБ-005). У регистру се наводи активност која је предмет провјера.  

Овај Регистар омогућава да се одреди статус интерних провјера, кад год за то постоји 

потреба. Интерна провјера се обавља у складу са договором, постигнутом на састанку. На 

припремљене Чек-листе провјеравач записује датум провјере, констатује да ли налази 

показују усаглашеност или неусаглашеност и уколико је у питању неусаглашеност - 

одговарајући референтни број Извјештаја о интерној провјери. 

Провјеравач мора да потврди усаглашеност или неусаглашеност са захтевом путем 

разговора, испитивања документације и узорака и опажања активности или услова у 

области која је предмет провјере.  

Када је провјера завршена (све корективне/превентивне мере су имплементиране)  

kоординатор квалитета утврђује Анализу тренда интерне провјере (Реф.: QП 02.ОБ-001). У 

анализи тренда ће се приказати мањкавости које се морају појединачно описати, односно, 

приказати у табеларном облику. У Извјештају ће да се наведу јединствени референтни 

бројеви провјере. 

Резиме Извјештаја о интерној провјери и анализу тренда интерне провере Менаџер 

квалитета представља Одбору за квалитет, на првом сљедећем састанку. 

 

НУБЛ систематски прати и анализира Извјештаје о неусаглашености (Реф.: QП 05.ОБ-

001) у функционисању система менаџмента квалитетом, у процесу пружања образовних 

услуга и идентификује неусаглашености у систему и потенцијалне неусаглашености које 

би се појавиле уколико се на узроке не дјелује превентивно. 

Менаџер квалитета предлаже корективну или превентивну мјеру, на основу претходне 

анализе, а могу је предлагати и други запослени, уколико из информација са којима 

располажу дође до закључака о потреби спровођења корективних или превентивних мера. 

Предлог се подноси попуњавањем Захтева за корективну/превентивну меру (Реф.: QП 
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06.ОБ-002) у којем се наводи опис неусаглашености за коју се предлаже корективна или 

превентивна мера, односно, процес у којем је регистрована постојећа или потенцијална 

неусаглашеност и последице које неусаглашеност проузрокује, или евентуално може да 

проузрокује. Поред тога, наводе се детаљи спроведених анализа и детаљи предложених 

корективних/превентивних мјера. 

 

Посљедице које неусаглашеност проузрокује или може да проузрокује, одређују се по 

следећим критеријумима:  

Критичне: ако неусаглашеност која је предмет превентивне/корективне мере угрожава 

процес извођења наставе и учења, упис студената и развој курикулума;  

Велике:  ако неусаглашеност доводи до нарушавања законских и других обавезујућих 

прописа и захтева система менаџмента квалитета; 

Мале: за остале мјере. 
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4. ПРОГРАМ УНУТРАШЊЕ ПРОВЈЕРЕ 

 

1. Разговор са менаџментом 

 

- успостављање система осигурања квалитета 

- Стратегија развоја  

 

2. Разговор са Комисијом за унапређење квалитета 

- осигуравање квалитета 

- пословник за унапрјеђење и осигуравање квалитете 

 

3. Разговор са наставним особљем 

- Стратегија развоја 

 

4. Разговор са представницима студената 

- наставни процес 

- ресурси за подршку студентима 

 

5. Разговор с представницима стручно-административних  

- информатички и административни ресурси 

- подршка студентима 

 

6. Упознавање управе са донесеним закључцима и препорукама 

 

 

7. ИЗВЈЕШТАЈ О УНУТРАШЊОЈ ПРОВЈЕРИ 

 

Комисија за унапређење квалитат је договорила програм, циљеве као и оквирне теме и 

питања у поступку унутрашње провјере. Такође је проучила релевантне документе те 

обавила разговоре са представницима организационих структура на НУБЛ -у. Након 

проведене унутрашње провјере, Комисија је упознала управу НУБЛ -а са резултатима. 

Извјештај је израђен на основу добијених информација на терену. 
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Резултати унутрашње провјере осигурања квалитета на НУБЛ  -у 

 

Резултати проведеног поступка унутрашње провејере обрађени су и представљени у 

сљедећим тачакама 

 

1. Стратегија развоја  и поступци за осигурања квалитете 

• Факултет има јасно дефинисану мисију и визију; 

• израђена је Стратегија развоја за период од 2008 до 2012. године,а овим стратешким  

документом обухваћене су све све дјелатности Универзитета (настава, научно-

истраживачки рад, развојно-стручни рад, систем осигурања квалитете, развој ресурса); 

• израђен је Правилник о обезбјеђењу квалитета и о поступку самовредновања 

• мисија, визија и Стратегија јавно су доступни документи путем интернет странице 

• основана је Комисија за осигурање и унапређење квалитете високог образовања на 

НУБЛ  -у; 

 

Закључак: 

Систем осигурања квалитете је успостављен и покрива велик дио активности НУБЛ  -а и 

израђени су релевантни документи који су и јавно доступни. Систем осигурања квалитете 

базира се на важећим документима, док су административни, управни, формализиовани и 

стандардизовани поступци издвојени у посебан систем и удовољавају захтјевима Система 

осигурања квалитете ISO  9001:2008. 

 

Препорука за побољшање: 

Омогућити и подстицати учествовање свих запослених у школи у поступцима осигурања 

квалитете. 

 

2. Одобравање, праћење и периодична ревизија програма и диплома 
 

• наставно особље је дјелимично упознато са поступком ревизије студијских програма; 

• систем осигурања квалитете предвиђа механизме за редовне периодичне ревизије 

студијских програма, а поступак ревизије предвиђен је Пословником система квалитета и 

Правилником о обезбјеђењу квалитета и о поступку самовредновања; 

• предвиђено је да се при утврђивању потребе за ревизијом и провођењу поступка 

узимају у обзир релевантне повратне информације од послодаваца, студената, наставника 

те свршених студената; 

• наставне методе, те праћење напредовања, успјешности и пролазности студената, 

прилагођене су студију. 

 

Закључак: 

Наставно особље је дјелимично информисано о детаљима ревизије студијских програма. 

Систем осигурања квалитете у овом дијелу је унапријеђен и предвиђене су активности за 

праћење и унапрјеђивање. 
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Препорука за побољшање: 

Поступак ревизије студијских програма обухваћен је Правилником о обезбјеђењу 

квалитета и о поступку самовредновања и Пословником за унапређење и осигурање 

квалитете који наводи релевантне документе којима је прописан овај поступак. 

Доступношћу Правилника свим запослемина на НУБЛ  -у  оствариће се предусловии за 

потпуно информисање о ревизији студијских програма. Потребно је подстицати 

учествовање студената  у изради студијских програма. 

 

3. Оцјењивање студената 
 

• постоје критеријуми и поступци за оцјењивање студената; 

• сви запослени наставници  јавно објављују критеријуме и поступке оцјењивања; 

• студенти су упознати с критеријумима и поступцима оцјењивања већине наставника; 

• дио спољњих сурадника критеријуме и поступке оцјењивања не објављује јавно и не 

примјењује их у континуитету; 

• све структуре на НУБЛ  -у упознате су с постојањем жалбеног поступка; 

• жалбени поступак усклађен је с уобичајеном праксом. 

 

Закључак: 

Систем оцјењивања је организован у складу са релевантим документима, сви стално 

запослени наставници критеријуме и поступке оцјењивања објављују у складу са 

захтјевима, док дио спољњих сарадника не поступа тако. Поступком жалбе на оцјену 

осигурано је транспарентно, поштено и објективно оцјењивање. 

 

Препорука за побољшање: 

Осигурати да сви спољњи сарадници буду упознати са праксом јавног и транспарентног 

објављивања и континуираног примјењивања познатих критерија и поступака 

оцјењивања. 

 

4. Осигурање квалитете наставног особља 
 

• предвиђено је учествовање наставног особља на радионицама о исходима учења; 

• провјера квалитете наставног особља обавља се током избора у звања, у складу са 

релевантним законима; 

• приликом запошљавања наставног кадра строго се поштују услови за запошљавање 

којима се у довољној мјери осигуравају компетенције наставника; 

• наставном особљу пружа се довољно информација о стучном усавршавању, а НУБЛ   

дијелом финансира њихово усавршавање. 

 

 

Закључак: 

Наставном особљу се пружа довољно информација о стручном усавршавању, као и о 

могућности стицања одређених степена образовања на другим установама у и изван 

земље, те се активно финансијски потпомаже њихово напредовање 
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Препорука за побољшање: 

Предвиђено је учествовање наставника на радионицама о исходима учења, треба 

осигурати да на радионицама учествује што већи број наставника те спроводити и друге 

активности којима ће се омогућити едуковањее наставника за педагошки рад. 

 

5. Ресурси за учење и помоћ студентима 
 

Независни универзитет Бања Лука осигурава подршку студентима у њиховим 

активностима; 

• особље стручно-административних служби пружају адекватну, стручну, 

правовремену помоћ студентима, отворени су и сусретљиви и студенти су 

задовољни њиховим радом; 

• особље стручно-административних служби дјелимично су упознати са повратним 

информацијама о њиховом раду; 

• рачунарска опрема је доступна потребама студената; 

• релевантим документима предвиђено је осигуравање ресурса и њихове квалитете 

кроз успостављање и праћење механизама подршке студентима те кроз евалуацију 

рада стручно-административних служби; 

• студенти су дјелимично укључени у пројекте и стручни рад на Универзитету; 

• мобилност студената није на задовољавајућем нивоу; 

 

 

Закључак: 

Осигурање квалитете ресурса за учење и помоћ студентима у пракси већим дијелом 

функционише у складу са релевантним документима. Простор и ресурси за извођење 

наставе су адекватни и унапређени  информатичког кабинета. 

 

 

Препорука за побољшање: 

Спроводити евалуацију рада стручно-административних служби (анкета) и осигурати 

пружање повратних информација о њиховом раду. Подстицати наставно особље и 

студенте на остварење и побољшање партнерског односа путем додјеле наставника – 

водитеља, односно ментора. Исто тако, треба омогућити (путем интернет странице, 

огласне табле, усмено на предавањима...) доступност и проток информација о пројектима 

и стручном раду у којем студенти могу учествовати. Предвидјети нове и спроводити 

планиране активности којима се подстиче мобилност студената. У складу с планираним 

активностима и стратешким документом, континуирано осигуравати набавку нове 

рачунарске опреме којом се користе и студенти. 
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6. Јавно информисање 
 

• сви документи везани за квалитету доступни су на интернет страници; 

• сви потребни документи доступни су запосленима; 

• осигуран функционалан и једноставан приступ свим битним информацијама о 

колегијумима и  осталим активностима и новостима; 

• успостављена је и објављена е-маил адреса путем које ће се примати примједбе, питања 

и сугестије; 

• интернет страница се редовно ажурира у сукладу са активностима. 

 

 

Закључак: 

Систем јавног информисања  функционише у складу са захтјевима и потребама 

корисника. 

 

Оцјена система осигурања квалитета 

 

Комисија за обезбјеђење квалитета је  спровело поступак унутрашње провјере, 

анализирала прикупљене податке и све релевантне документе, а оцјену система осигурања 

квалитете базира на Правилнику о обезбјеђењу квалитета и о поступку самовредновања и 

Стандардима и смјерницама за осигурање квалитете у високом образовању. 

 

Комисија сматра како је систем осигурања квалитете успостављен и тренутно се налази у 

развијеној фази у већем дијелу својих активности (развијен сисем осигурања квалитете, 

донесени и јавно доступни Стратегија развоја, мисија и визија НУБЛ  -а, и остали 

релевантни документи, јасно дефинисане активности и поступци те одговорности свих 

запослених, покривен већи дио активности Универзитета. 

 

 

 

 

 

 

 

Координатор за осигурање квалитет на НУБЛ-у 

Проф. др Здравко Глушица 
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