На основу члана 121. Статута Правног факултета Наставно-научно веће је на
седници одржаној 27. марта 2013. године донело
ПОЛИТИКУ
ОБЕЗБЕЂИВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА
Политика обезбеђивања и унапређења квалитета Правног факултета Универзитета у
Новом Саду представља изјаву највишег руководства у погледу развоја Факултета у
правцу сталног унапређења квалитета.
Дефинисана Политика квалитета служи за усмеравање одлука везаних за унапређење
образовног, научноистраживачког, као и стручног рада.
Факултет је, у складу са мисијом и визијом, основним задацима и циљевима дефинисаним
у Политици за обезбеђивање и унапређење квалитета, опредељен да стално и систематски
ради на унапређењу система управљања квалитетом и свих области обезбеђења квалитета.
Реализујући перманентно опредељење Факултета за достизањем високих стандарда
квалитета у свим областима његове делатности, уз уважавање принципа и стандарда
система европског универзитетског образовања и стандарда и упутстава Националног
савета за високо образовање који су усклађени са Стандардима и упутствима за осигурање
квалитета у европском простору високог образовања (ENQA), наставници, сарадници,
ненаставно особље и студенти Правног факултета Универзитета у Новом Саду прихватају
као неопходност успостављање институционалних оквира и целовитог система
обезбеђења и унапређења квалитета (у даљем тексту: система управљања квалитетом).
Његово целовито прихватање и имплементација у све облике делатности Факултета
обезбедиће функционисање ове високошколске установе уз континуирано праћење, оцену,
унапређивање и развој квалитета у свим областима управљања квалитетом, према
усвојеним стандардима у Републици Србији.
ДЕКЛАРАЦИЈА КВАЛИТЕТА:
Правни факултет Универзитета у Новом Саду је посвећен континуираном и
систематичном раду на обезбеђивању и унапређењу квалитета свих усвојених студијских
програма, наставног процеса, научноистраживачког рада, уџбеника и литературе, опреме,
административних послова као подршке, вредновања наставе од стране студената,
финансирања и процеса управљања том установом. Стога, Факултет приступа изради и
имплементацији целовитог институционалног оквира, односно система, којим се
обезбеђује увођење, перманентно праћење и оцена, као и предузимање мера за унапређење
квалитета рада, односно целовитог система управљања квалитетом.

МИСИЈА:
Мисија Правног факултета Универзитета у Новом Саду је да, као референтна образовнонаучна установа у региону, организује, спроводи и перманентно унапређује све видове и
нивое високошколског образовања правника, научно-истраживачки и стручни рад у
областима правних и других друштвено-хуманистичких наука, у складу са највишим
стандардима квалитета, дајући тиме допринос развоју правног система, правне науке и
правне струке и просперитету друштвене заједнице.
Као високошкoлска установа специјализована за проучавањe и унапређивање правне
науке и правне праксе, Правни факултет Универзитета у Новом Саду обезбеђује највише
стандарде у високом образовању, подстиче интелектуални и лични развој, спроводи
релевантна истраживања.
Мисија Правног факултета Универзитета у Новом Саду је да шири, унапређује и
промовише знање и учење, да представља интелектуални изазов, мотивише креативност и
подржи жељу за усавршавањем и стицањем знања у циљу конкретног и мерљивог
друштвено-економског развоја и повећања укупног фундуса знања у најширем контексту,
за добробит целокупног човечанства.
У циљу остварења своје мисије, Правни факултет Универзитета у Новом Саду:
 негује и константно унапређује истраживачки рад у правним наукама, са посебним
акцентом на међународним и регионалним пројектима,
 подстиче интердисциплинарне, примењене научне, развојне и стручне пројекте у
сарадњи са различитим државним институцијама, индустријом, приватним и
цивилним сектором у земљи и региону, у циљу давања доприноса укупном
одрживом друштвеноекономском развоју Града, Покрајине, Републике и региона,
 одржава завидно висок ниво и флексибилност основних, дипломских,
специјалистичких и докторских студија по међународним стандардима, које ће
пратити европске трендове и иницијативе и промовисати интердисциплинарност и
мултидисциплинарност, узимајући у обзир опште потребе друштва за кадровима
одређених профила.
ВИЗИЈА:
Визија Правног факултета Универзитета у Новом Саду огледа се у достизању
максималног нивоа квалитета студијских програма, наставног процеса, научноистраживачког и стручног рада, кроз перманентно унапређивање целокупне делатности и
развијање културе квалитета, што ће омогућити да Факултет постане препознатљива,

модерна и атрактивна високошколска институција у региону, упоредива са институцијама
сличног профила и капацитета, која ужива поверење студената, послодаваца, оснивача и
друштва у целини.
Правни факултет Универзитета у Новом Саду, са својим наставницима и сарадницима,
ненаставним особљем и студентима, полазећи од постојећих кадровских потенцијала,
нивоа техничке опремљености и просторних капацитета, изражава спремност да своју
делатност у свим сегментима обавља поштујући већ усвојене високе стандарде квалитета,
али и спремност да се непрестано залаже за више стандарде, да се укључи у процес
европске интеграције у области високог образовања и да квалитетом своје укупне
делатности, а посебно квалитетом дипломираних студената на свим акредитованим
студијским програмима обезбеди поверење будућих студената, послодаваца, оснивача и
друштва у целини.
ЦИЉЕВИ:
У складу са Болоњском декларацијом, Факултет приступа реформи која је заснована на
захтевима савремених студија права у складу са европским стандардима. Истовремено ће
бити извршена и хармонизација програма (курикулума) на нивоу свих државних правних
факултета у Србији, а у значајној мери и са факултетима у Европској унији. Међународна
сарадња у свим аспектима делатности Факултета јесте стратешко опредељење за будући
рад Факултета. Стратегијом обезбеђивања и унапређења квалитета, тј. програмом
институционалне евалуације дефинисаће се јаке и слабе стране Факултета, првенствено у
светлости мисије Факултета: Факултет кроз своје образовне и истраживачке активности,
доприноси квалитетном и ефикасном образовању правника, а чије знање и вештине
одговарају и потребама и захтевима ширег простора.
Факултет ће оспособљавати студенте да буду компетентни у стеченим квалификацијама и
настојати да омогући стицање неопходног знања за даље учење и усавршавање кроз
основне, мастер и докторске студије као и кроз све облике и нивое континуираног
образовања.
Факултет ће настојати да оствари свеобухватније прожимање образовне, научне, стручне и
истраживачке делатности, кроз активније дидактичке приступе у наставном процесу који
промовишу креативност, критички приступ и синтезу стечених знања и вештина.
Факултет ће настојати да створи окружење у коме ће студенти, наставници и сарадници
моћи да остваре своја професионална интересовања и да унапреде своје знање, при чему
ће сваки рад на обезбеђењу квалитета рада Факултета бити препознат, признат и
вреднован.

Факултет је посвећен циљевима који подразумевају ширење образовних и научних
искустава са посебним нагласком на даљи развој знања и стицање вештина које су
активним и информисаним члановима друштва неопходне за интелектуално и технолошко
прилагођавање захтевима средине која је у процесу промена.
У наредних десет година намера Факултета биће да постане део интегрисаног европског
простора образовања и истраживања у области правних наука.
Као јавна образовна институција у демократском друштву, Факултет се мора придржавати
следећих начела:
 да следи пут аутономије, али и да преузме одговорност за развој свих факултетских
ресурса;
 да студентима пружа стручна знања која одговарају новим захтевима локалне,
националне и интернационалне заједнице;
 да прихвата интернационалне стандарде школовањем кадрова који ће се успешно
уклапати у глобално друштво и да обезбеђује мобилност наставног кадра и
студената;
 да у потпуности примењује нове образовне технологије и подстиче сазнајне
процесе;
 да у свим областима свог деловања развија систем осигурања квалитета следећи
принципе сталног унапређивања и имплементације савремених достигнућа;
 да тежи изврсности у свим облицима научноистраживачког рада, укључујући и
мултидисциплинарне области, како би допринео очувању и унапређивању знања.
ПРАКТИЧНА РЕАЛИЗАЦИЈА:
Практична реализација Политике обезбеђивања и унапређења квалитета Правног
факултета Универзитета у Новом Саду реализоваће се путем следећих механизама:
 поштовањем и доследним спровођењем документованог система квалитета, у
складу са динамиком и процедурама дефинисаним у Стратегији обезбеђивања и
унапређења квалитета која је усвојена на основу Политике обезбеђивања и
унапређења квалитета;
 ангажовањем свих запослених на Факултету у спровођењу превентивних и
корективних мера неопходних за потпуну реализацију студијских програма и
научноистраживачког рада;
 сталним образовањем и усавршавањем кадрова;
 сталним унапређењем поступака, метода и средстава рада у свим делатностима
Факултета;

У практичној реализацији Политике обезбеђивања и унапређења квалитета Правног
факултета Универзитета у Новом Саду кроз поступак самовредновања учествују: декан,
продекан за наставу, Комисија за обезбеђивање и унапређење квалитета, служба за
наставу и студентски парламент.
Право и обавеза запослених је да активно учествују и доприносе унапређењу система
квалитета, осавремењивањем свих процеса рада и сталним залагањем, у сврху повећања
сопствене компетентности, знања и искуства. Доследно спровођење политике квалитета
условљено је радном дисциплином и добрим међуљудским односима.
Декан, шефови катедри, и шефови стручних служби одговорни су да обезбеде разумевање
и примену ове политике квалитета на свим нивоима Факултета.
У спровођењу Политике обезбеђивања и унапређења квалитета, Правни факултет
Универзитета у Новом Саду остварује свестрану сарадњу са водећим факултетима и
научним институцијама у земљи и свету, као и са корисницима наставног, научног и
стручног рада Факултета, нарочито са Одбором за квалитет Универзитета у Новом Саду.
Стратегија обезбеђивања и унапређења квалитета Правног факултета Универзитета у
Новом Саду регулисана је посебним општим актима Факултета у складу са одредбама
закона и других прописа.
У циљу информисања запослених на Факултету, студената и опште јавности Политика
обезбеђивања и унапређења квалитета Правног факултета Универзитета у Новом Саду је
трајно истракнута на огласним таблама и интернет страници Факултета.

