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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 генерацију студената уписује 2006/2007 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, уписан 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 „Independent University Banja Luka“.  

  

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. 

 

Кроз едукацију савременим наставно – научним методама, са студентом као активним 

учесником у свим видовима и облицима научно – наставне и образовне активности, 

примјењујући кључне принципе Болоњске реформе европског висок образовања, код свих 

учесника у процесу развити нова знања и креативне способности на основу којих ће моћи 

успјешно рјешавати, већ сада, нагомилане проблеме друштвеног и привредног развоја. 

У средњорочном периоду постати члан најуже групе лидера високог образовања у 

региону. 

 

Студиј на НУБЛ -у пружит ће студентима могућност да кроз сарадњу са 

наставницима и стручњацима предатим свом послу, стекну знања и вриједносне ставове, 

развију вјештине и интелектуалне способности потребне за критичко размишљање и 

доношење пословних одлука. Универзитет  ће организовати предавања и трибине за које 

ће студенти моћи да предлажу теме, а на којима ће учествовати истакнути истраживачи, 

научници, умјетници, спортисти, новинари и друге истакнуте личности које својим 

професионалним ангажманом креирају наш свијет.  
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1. ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА 

 Критерији и начини обезбјеђења квалитета на Независном универзитету Бања Лука 

прописани су Статутом и Правилником о обезбјеђењу квалитета и о поступку 

самовредновања. У поступку самовредновања (самоевалуације), Универзитет поступа у 

складу са Упутством о самоевалуацији које је сачинио Савјет за развој високог образовања 

и осигурање квалитета.  Независни универзитет је 19.01.2010. добио сертификат, за 

увођење квалитета у образовању и научно – истраживачком раду, SR EN ISO9001: 2008 / 

ISO 9001: 2008.  

 Ради усклађивања процедура SR EN ISO9001: 2008 / ISO 9001: 2008 и ESG 

стандарда направљена је упоредна табела: 

 

ИСО ЕСГ 

 Преиспитивање система квалитета  

 Интерна провјера 

 Контрола докумената и података 

 Контрола записа о квалитету 

 Корективне и превентивне мјере 

 Контрола неусаглашености 

 Обучавање 

 Набавка 

 Запошљавање 

 Испитивање захтјева корисника 

 Пројектовање и развој студијских 

програма 

 Извођење наставе и праћење 

реализације студијских програма 

 Комуникација са корисницима 

 Анализа задовољства корисника 

 Стратегија осигурања квалитета   

 Стандарди и поступци за осигурање 

квалитета  

 Систем осигурања квалитета  

 Квалитет студијских програма  

 Квалитет наставног процеса  

 Квалитет 

научноистраживачког,стручног и 

умјетничког рада  

 Квалитет наставника и сарадника  

 Квалитет студената  

  Квалитет уџбеника, литературе, 

библиотечких и информатичких 

ресурса  

 Квалитет управљања установом и 

квалитет ненаставне подршке  

 Квалитет простора и опреме  

 Финансирање  

 Улога студената у самовредновању и 

провјери квалитета  

 

Из наведене табеле можемо констатовати да је суштина како међународних, тако и 

евроспких смјерница за осигурање квалитета у високом образовању у суштини 

јединствена, а то је постизање високо квалитетног процеса рада кроз утврђене стандарде.  

 

 Квалитет студијских програма обезбјеђује се кроз праћење и провјеру његових 

циљева структуре радног оптерећења студената, као и осавремењивање садржаја и стално 

прикупљање информација о квалитету програма од одговарајућих организација из 
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окружења, путем анонимне анкете која представља дио самоевалуционог процеса на 

Независном универзитету спроводи се праћење успјешности и квалитета наставе. 

 Квалитет управљања Универзитетом полази од савремене организационе структуре 

и јасне надлежности и одговорности међу органима Универзитета. Надлежности и 

одговорности свих органа у организацији и управљању утврђени су Статутом 

Универзитета. 

 Центар за  квалитет, обезбјеђење квалитета и интерну евалуацију је 

административни центар Универзитета  одговоран за провођење политике обезбјеђења 

квалитета. Центар је формиран 2009. године у фази припрема за развијање и увођење 

система квалитета ISO 9000:2008. 

  

 Основни циљеви обезбјеђења квалитета Универзитета су:  

 боља спремност за испуњење образовне и истраживачке функције;  

 квалитет као циљ (рад без грешака);  

 задовољство корисника услуга (студенти и друштвена заједница;  

 тежња ка изврсности;  

 већа вриједност за уложени новац;  

 трансформација универзитета;  

 побољшање универзитета и  

 квалитет као инструмент побољшања ефикасности. 

 

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 и смјерницама 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 

захтјевима ИСО 9001:2008, као и да систем пружи доказ о задовољавајућем квалитету 

образовних услуга. 

 

 

3. ПОСТУПАК ИНТЕРНЕ ПРОВЈЕРЕ 

 

Интерна провјера подразумијева да запослени примењују процесе и захтеве који су 

дефинисани у документацији система менаџмента квалитетом. 

 

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. Свака 
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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. 

 

Резиме Извјештаја о интерној провјери и анализу тренда интерне провере Менаџер 

квалитета представља Одбору за квалитет, на првом сљедећем састанку. 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. 

 

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 

- Анкета о задовољству запослених 

 

4. Разговор са представницима студената 

- наставни процес 

- ресурси за подршку студентима 

- Анкете 

 

5. Разговор с представницима стручно-административних  

- информатички и административни ресурси 

- подршка студентима 

- Анкете 
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6. Упознавање управе са донесеним закључцима и препорукама 

 

 

5. ИЗВЈЕШТАЈ О УНУТРАШЊОЈ ПРОВЈЕРИ 

 

Комисија за унапређење квалитата 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. 

 

 

6. РЕЗУЛТАТИ УНУТРАШЊЕ ПРОВЈЕРЕ ОСИГУРАЊА 

КВАЛИТЕТА НА НУБЛ  -У 

 

Резултати проведеног поступка унутрашње провејере обрађени су и представљени у 

сљедећим тачакама: 

 

1. Развој и стратегија Универзитета; 

2. Управљање, унутрашње осигурања квалитета и култура квалитета; 

3. Праћење и периодична ревизија студијских програма;  

4. Провјера знања студената;  

5. Људски потенцијали; 

6. Квалитет физичких ресурса; 

7. Информацијски системи;  

8. Објављивање информација за јавност; 

9. Међународна сарадња. 

 

6.1 Развој и стратегија Универзитета 
 

Оснивач и Ректор Независног универзитета Бања Лука (у даљем тексту: 

Универзитет ) покренули су иницијативу за  доношење и усвајање нове Стратегије развоја 

Независног универзитета Бања Лука за период предстојеће академске 2012 - 2016 године. 

Операционализујући ову иницијативу Ректор  Универзитета је именовао Тим за припрему 

и израду Стратегије развоја Универзитета ( у даљем тексту: Стратегија ). Тим је у оквиру 

својих надлежности формирао секторска радна тијела која су припремала поједине 

сепарате овог документа. 

 

Покретањем процеса израде Стратегије развоја, Универзитет намјерава 

реализовати жељу за пуну интеграцију у европски простор високог образовања. 
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Стратегијском анализом  заснованом на егзактним показатељима, реалним процјенама и 

антиципирањем посљедица садашњих и надолазећих промјена из окружења, Стратегија 

треба дефинисати будући развој Универзитета до 2016 године, избором оптималне 

стратегијске алтернативе, која ће омогућити остварење  визије и мисије, стратегијских и 

оперативних циљева, те мјера и активности, конкретних програма и пројеката, а све у 

циљу истинског интегрисања у европски простор високог образовања.   

 

Стратегијски циљ стратегије научно–истраживачког рада је ојачати улогу 

Универзитета  на националном  и међународном нивоу подизањем квалитета 

истраживања, учешћем у значајним националним и међународним научно-истраживачким 

и истраживачко ‐ развојним пројектима, те остварити научну изврсност, 

препознатљивости и признатост Универзитета и његових факултета. 

  

Закључак: 

Покренута је и усвојена  иницијатива за  доношење и усвајање нове Стратегије развоја 

Независног универзитета Бања Лука за период предстојеће академске 2012 - 2016 године 

 

Препорука за побољшање: 

При доношењу нове Стратегије треба да се гледају како интерни, тако и екстерни разлози. 

Интерне разлоге налазимо у потреби постојања стратегијског развојног документа који ће 

послужити као основ за креирање годишњих планова развоја у којима ће пројекти и 

програми бити усклађени са дугорочним развојним циљевима. На овај начин Универзитет  

пред оснивача, академску и општу јавност ставља конкретне планове и очекивања, при 

том остајући отворен, за све идеје, приједлоге, критике и сугестије усмјерене на могућа  

побољшања. 

Екстерни разлози доношења Стратегије развоја Универзитета за период од 2012-2016 

године произилазе из захтјева закона и стратегијских докумената донесених на 

различитим нивоима власти у Босни и Херцеговини и Републици Српској. Иако ни Босна 

и Херцеговина нити Република Српска немају усвојене стратегије развоја високог 

образовања, стратегијска опредјељења се могу наслутити из низа парцијалних докумената, 

те тако не постоје сметње за доношење ове Стратегије. 

 

6.2 Управљање, унутрашње осигурање квалитета и култура квалитета  
 

Све неопходне стандарде и поступке за обезбјеђење квалитета и поступање субјеката у 

систему обезбјеђења квалитета, НУБЛ је прецизно дефинисао, по радним тијелима и 

посебно по областима, у Правилницима Универзитета (усвојеним од стране стручних 

органа Универзитета, а на приједлог Комисије за унапређење квалитата), водећи рачуна о 

објективној потреби, сврсисходности и могућностима апликације сваког од стандарда и 

поступка.  

 

Како су наставници и студенти од самог почетка укључени у разраду постулата на 

којима ће почивати квалитет, они су упознати са квалитативно-квантитативним 

својствима процеса који на Универзитету доводе и доводиће до остваривости квалитета. 

Факултет се неће задовољавати само минимално прихватљивим или прописаним 
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условима, већ ће тежити трајном квалитету својих ресурса, научноистраживачког рада, 

наставног процеса, наставних инструмената, напредовања студената, итд.  

 

Комисија за обезбјеђење квалитета, у својству тијела одговорног за квалитет на 

Универзитету, периодично и синхронизовано са осталим органима процјењује ниво 

остваривања и поштовања донијетих параметара обезбеђења квалитета, имајући обавезу и 

мотив да на основу виђеног предлаже не само корективне, већ инвентивне и иновативне 

приступе унапређењу квалитета. 

 

Утврђене области у којима се обезбјеђује, контролише и унапређује квалитет су: 

 

1. Развој и стратегија Универзитета 

2. Управљање, унутрашње осигурања квалитета и култура квалитета 

3. Праћење и периодична ревизија студијских програма  

4. Провјера знања студената  

5. Људски потенцијали  

6. Квалитет физичких ресурса  

7. Информацијски системи  

8. Објављивање информација за јавност 

9. Међународна сарадња  

 

 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета су доступни јавности.  

 

 

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 као и ESG стандардима. 

 

Препорука за побољшање: 

Омогућити и подстицати учествовање свих запослених у школи у поступцима осигурања 

квалитете. 

 

6.3 Праћење и периодична ревизија студијских програма 
 

Факултет конципира своје студијске програме као мултидимензионалне и 

динамичке концепте у стварању и развоју компетитивних предности домаћих студената у 

све израженијој конкуренцији планетарне “утакмице” - индустрије знања. Стога се на 

Универзитету непрекидно и упоредо одвијају два паралелна процеса: процес евалуације 

студијских програма и процес усавршавања истих, како би се на што адекватнији начин 

одговорило на све веће едукативне захтеве који се стављају пред Универзитет од стране 

свих његових стејкхолдера.  
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НУБЛ је већ у поступку оснивања пројектован у складу са  Законом о високом 

образовању и Уредбом о оснивању високошколских установа, тако да је од почетка имао 

квалитетне студијске програме усклађене са Болоњском декларацијом. Курикулуми свих 

студијских програма прошли су кроз критичку расправу и детаљну анализу на сједницама 

свих стручних органа Универзитета. Оперативни надзор руководилаца департмана само је 

још један у низу алата за праћење квалитета и извођења студијског програма.   

Студентима је преко оцењивања студијских програма омогућено учешће у 

осигуравању квалитета студијских програма. Пресјек стања квалитета студијских 

програма добија се на основу података прикупљених путем писаних упитника од стране 

студената које се спроводе на крају сваког семестра школске године.  

 

Закључак: 

Наставно особље и дјелимично студенти информисани су о детаљима ревизије студијских 

програма. Систем осигурања квалитете у овом дијелу је унапријеђен и предвиђене су 

активности за праћење и унапрјеђивање. 

 

 

Препорука за побољшање: 

Поступак ревизије студијских програма обухваћен је и Пословником за унапређење и 

осигурање квалитете који наводи релевантне документе којима је прописан овај поступак. 

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

потпуно информисање о ревизији студијских програма. Потребно је подстицати 

учествовање студената  у изради студијских програма. 

 

6.4 Провјера знања студената 
 

           У циљу праћења напредовања студената у савлађивању наставног процеса, план 

рада предвиђа одређене облике предиспитних и испитних обавеза студената које су 

предмет вредновања и оцјењивања. Оцјењивање се врши додјељивањем поена за сваки 

утврђени облик наставе и предиспитних обавеза. 

          Показано знање студената оцјењује се према Законом о високом образовању, 

Статутом Универзитета и Правилником о студирању. На почетку школске године 

наставник  је обавезан упознати студенте са начином  рада и бројем бодова које доносе 

поједине активности. Права студента се односе на право да буду упознати са свим 

правима и обавезама и дужностима, да имају слободу, да искажу своје мишљење о 

квалитету наставе и раду академског особља, да учествују на изборима за студентска мјеса 

у студентским представничким тијелима, као и сва друга права у складу са наведеним 

прописима. 

           Број поена које студент може да добије на основу одређене предиспитне обавезе као 

и скала оцјењивања су дефинисани у Правилнику о студирању који је студентима а и 

јавности доступан на сајту Универзитета. 

 

Закључак: 

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

запослени наставници критеријуме и поступке оцјењивања објављују у складу са 
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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. 

6.5 Људски потенцијали 
 

Универзит настоји да кроз прерасподјелу радног времена, сарадницима и 

наставницима, као и другим запосленима у складу са потребама рада, обезбједи вријеме за 

стицање услова за избор или реизбор у одговарајућа звања, као и одређена стручна, 

едукативна и/или професионална усавршавања осталим запосленима. 

Уколико постоји интерес Универзитета, Универзитет може да потпуно или дјелимично 

финанисира стручна усавршавања запослених. 

 

 

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. 

 

Препорука за побољшање: 

Предвиђено је учествовање наставника и сарадника на радионицама о исходима учења, 

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

друге активности којима ће се омогућити едуковање и напредовање не само наставника 

већ и административног особља. 

 

6.6 Квалитет физичких ресурса 
 

Независни универзитет Бања Лука обезбјеђује дугорочна финансијска средства 

неопходна за финансирање свих кључних активности Факултета. Средства се обезбјеђују 

из школарина, улагања оснивача и других прихода, у складу са Законом. 

 

        Финансијски извори јесу довољни да обезјбеде несметан и квалитетан рад Факултета 

и извођење наставе у пуном обиму и по предвиђеном плану, који временски одговара 

трајању једног студијског програма. Факултет стиче средства из школарина, иновација 

знања и стручног образовања и усавршавања, издавачке дјелатности, оснивачких права, 

пружања услуга трећим лицима, из пројеката и уговора у вези са реализацијом наставе, 

истраживања и научног рада, као и из осталих извора (поклон, донација).   

  

Универзитет благовремено обезбјеђује сваком студенту уџбенике и другу помоћну 

литературу за савлађивање наставног градива и спремање предиспитних и испитних 

обавеза из сваког предмета. Настава из сваког предмета је покривена одговарајућим 

уџбеницима и другим училима. Литература потребна за успешно праћење наставе и 



13 

 

полагање испита доступна је студентима током читаве школске године. Избор уџбеника 

пролази процедуру верификације код наставника и Наставно-научног већа Факултета.  

Читаоница Факултета се налази уз библиотеку и опремљена је са 20 мјеста и  2 

компјутера са нонстоп интернет приступу само за потребе студената.  

У библиотеци раде библиотекар и 2 сарадника. Комисија за самовредновање и 

обезбеђење квалитета периодично вреднује рад запослених у библиотеци као и квалитет 

библиотечког фонда, опреме и инструмената за рад.  

Са 2314 m2 Независни универзитет у потпуности обезбјеђује примјерене просторне 

капацитете за квалитетно обављање дјелатности свих организационих јединица, па тако и 

факултета за екологију.  

  

Универзитет обезбјеђује учионице, лабараторију, библиотеку, читаоницу, 

копјутерску лабараторију и друге просторије за извођење наставе у складу са пољем 

природних и друштвених наука што се може видјети у из приложених табела. 

Универзитет константно прати и усклађује ресуре са потребама наставног процеса и броја 

студената. 

  

Све просторије за извођење наставе опремљене су видо пројекторима и осталом 

потребном техничком подршком савременом начину извођења наставе у складу са 

природом студијског програма. Факултет поред информатичког кабинета, посједује за 

потребе студената и запослених одговарајући број рачунара са интернет прикључцима, 

камере за снимање, штампаче, скенере, фотокопир апарате и сл. 

 

Заклључак:  

Постојећи просторни капацитети и капацитети у погледу опреме задовољавају прописане 

стандарде за реализацију наставе на лиценцираним студијским програмима.  

 

Препорука за побољшање: 

Најкасније до 2016. године Универзитет ће обезбиједити квалитеније услове за рад 

Ректората и деканата, смјештај гостујућих наставника, а посебно ће се радити на 

унапређењу студентског стандарда, кроз изградњу и опремање мини студентског кампуса, 

у коме би се развили неопходни садржај за квалитетнији живот и учење студената свих 

циклуса студија.  

 

6.7 Информациони системи 
 

           Независни универзитет Бања Лука има јединствен информациони систем.Све 

организационе јединица Универзитета имају јединствен излаз према пружаоцу интернет 

услуга (МТЕЛ-у) брзином слања и примања пакета од NetBiz 3ADSLFlat  - приступна 

брзина 8192/512.  

 

 На Универзитету се налази сервер који ради на Windows Server 2003 R2 Standard 

Edition platform.   

 Универзитет посједује властиту wеб страницу www.nubl.org као и платформу за е - 

леарнинг www.nubl.org/nublnastava гдје се налазе наставни материјали, материјали са 

предавања, електронска издања књига и часописа. 
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 Све просторије за извођење наставе опремљене су видео пројекторима и осталом 

потребном техничком подршком савременом начину извођења наставе у складу са 

природом студијског програма. Факултет поред информатичког кабинета, посједује за 

потребе студената и запослених одговарајући број рачунара са интернет прикључцима, 

камере за снимање, штампаче, скенере, фотокопир апарате и сл. 

 

 Гледајући из перспективе укупног броја корисничких рачуна везаних за 

електронску пошту, на универзитету постоји 81 регистрован рачун у форми 

ime.prezime@nubl.org, те 479 регистрованих корисника е – леарнинг. Интернет страница 

се редовно ажурира у сукладу са активностима. 

 

Закључак: 

Информациони систем  функционише у складу са захтјевима и потребама корисника. 

 

 

Препорука за побољшање: 

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

њихово усавршавање и обучавање кроз нове базе и системе које се уводе на Универзитету.  

 

6.8 Објављивање информација за јавност 
 

Промовисање Универзитета има за циљ, да кроз активни дијалог са циљним 

групама, појача, односно одржи одређени имиџ у јавности ради развијања позитивног 

расположења према укупним активностима и резултатима. 

Постоје најмање двије циљне јавности које треба узети у обзир у оквиру политике односа 

с јавношћу и информисања:  

- интерна јавност у оквиру Универзитета у коју су укључени Управа, Сенат, факултети, 

студентска служба, професори и студенти; 

- екстерна јавност је много комплекснија и чини је: општа јавност, актери високог 

образовања, научне институције, новинари, кандидати за студијске програме, 

министарства, актери научних и стручних скупова и друге друштвене структуре. Међу 

најважнијим комуникацијским каналима који ће бити коришћени у остваривању 

комуникативне стратегије и политике односа с јавношћу су: 

-  

- Web портал Независног универзитета Бања Лука, 

- Директна комуникација са грађанима, средњим школама и институцијама 

- Радиотелевизија Републике Српске, 

- Алтернативна телевизија, БН телевизија, ЈП РТВ УСК, ЈП РТВ БиХ 

- Дневни и седмични штампани медији, 

- Промотивни материјали који се ради на Универзитету, 

- Неформални сусрети са новинарима, 

- Отворени дани Универзитета и свечаности поводом дана Универзитета. 

- Носиоцима екстерних комуникацијских активности дозвољено је коришћење и других 

комуникацијских канала у реализацији основних циљева. 
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Закључак: 

Систем јавног информисања  функционише у складу са захтјевима и потребама 

корисника. 

 

 

6.9 Међународна сарадња 
 

Процес трансформације високог образовања и укључивање у европски простор, 

како образовни тако и истраживачки, намеће потребу сарадње са другим универзитетима у 

иностранству, у циљу обезбјеђења услова за мобилност особља и студената, те узајамно 

признавање периода и степена образовања. Зато је у протеклом периоду посебна пажња 

посвећена уговорним односима са другим високошколским установама.  

 

На Независном универзитету Бања Лука постоји мали број студената из Републике Србије 

и Хрватске који су своје дошколовавање завршили на НУБЛ-у. 

 

Закључак: 

Универзитет подупире све облике међународне сарадње, а све међународне активности 

морају бити у складу с мисијом, визијом и стратешким циљевима. Мобилност студената 

није на задовољавајућем нивоу што се повезује са недовољним интересовањем самих 

студената, инертности Универзитета да сам подстакне студенте на мобилност бар у 

оквиру Универзитета и Факултета са којима имамо потписане Споразуме о сарадњи и који 

су на нашем говорном подручју или недовољним познавањем страних језика. 

 

Препорука за побољшање: 
Потребно  је организовати систем Међународне сарадње тако да се примарно реализују 

размјене посредством Центра за међународну сарадњу и Канцеларије за мобилност 

студената и наставника. У току наредне две године, уколико буде било могућности 

успоставити ова два тијела.  

У текућој години активирати студенте на побољшању страног језика кроз изборну и 

факултативну наставу и кроз студентски парламент представити  Високошколске установе 

са којима имамо потписане уговоре о сарадњи, који поред осталих одредби укључују и 

могћност размјене студената. 
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ОЦЈЕНА СИСТЕМА ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА 

 

 Комисија за обезбјеђење квалитета је  спровела поступак унутрашње провјере, 

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

квалитете базира на процедурама SR EN ISO9001: 2008 / ISO 9001: 2008 и ESG 

стандардима. 

 

Комисија сматра како је систем осигурања квалитете веома добро функционише и 

тренутно се налази у развијеној фази у већем дијелу својих активности. У поређењу са 

извјештајем за академску 2009/2010 видан је напредак имлементације свих Критерија које 

је у поступку само вредновања Универзитет имплементирао на препоруку Савјета за 

развој високог образовања и осигурање квалитета Босне и Херцеговине. Као Прилог у 

штампаној и електронској верзији ће управи бити предочени резултати проведених 

Анкети за ову школску годину (QP 14.OB-001, QP 14.OB-002, QP 14.OB-003, QP 14.OB-

003).  

 

Оснивач и Ректор Независног универзитета Бања Лука покренули су иницијативу за  

доношење и усвајање нове Стратегије развоја Независног универзитета Бања Лука за 

период предстојеће академске 2012 - 2016 године како би почеле неопходне припреме за 

предстојећи период везан за поступак акредитације. 

 

 

 

 

 

 

Предсједник комисије за обезбјеђење квалитета на НУБЛ-у 

Проф. др Здравко Глушица 
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