М-ПОСЛОВНА ШКОЛА
(у оснивању)

СТРАТЕГИЈА
ОБЕЗБЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА

Београд, 2019. године

На основу Закона о високом образовању (Службени
гласник РС бр. 88/17, 27/2018-др.закон и 73/2018) и члана 22., 33. и 83.
Статута М-Пословне школе (у даљем тексту МПШ),
Привремени савет МПШ, на седници дана 01.03.2019.године,
доноси одлуку о усвајању

СТРАТЕГИЈЕ ОБЕЗБЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА
МПШ је потпуно посвећена непрекидном и систематском унапређењу квалитета својих студијских програма ради
задовољавања потерба својих студената у складу са својим циљевима, и потребама тржишта рада.

МИСИЈА (СВРХА): ДОБРО ПОСЛОВАЊЕ - БОЉЕ ДРУШТВО
ВИЗИЈА:
Најугледнија пословна школа у региону која негује практична знања и вештине, предузетнички дух,
поштује локалне традиције и културу.
ВРЕДНОСТИ
Знање,
Критичко мишљење,
Практичност,
Предузимљивост (предузетнички дух),
Иницијатива,
Компатибилност са окружењем,
Прилагодљивост.
Ради тога непрекидо прати и анализира остваривање својих циљева и планира и предузима мере за непрекидно
унапређење квалитета целокупног рада.
У томе пословодни и орган управљања, сви стручни органи и комисија за квалитет обезбеђују јединство праваца
развоја и стварају услове и подстичу све запослене и све студенте да дају допринос непрекидном побољшању
квалитета свих области рада.
У постизању дефинисаних циљева тежиште је на процесном и системском приступу управљању квалитетом и
управљању активностима МПШ.
Иако тежи непрекидном унапређењу квалитета целокупног рада, МПШ, као високошколска установа, посебно
ради не само на обезбеђењу минималног захтеваног квалитета, него на непрекидном подизању квалитета и
побољшању студијских програма, наставе, истраживачког рада као јединства са наставним процесом, вредновања
успеха студената, уџбеника и остале наставне литературе, наставних ресурса и процеса управљања.
Одлуке се доносе на основу континураног праћења постигнутих резултата, њиховим упоређивањем са
дефинисаним циљевима, на основу анализе података и предлога запослених и студената као својих клијената.
МПШ непрекидно настоји да унапређује организациону културу квалитета свих својих запослених и својих
студената.
Ову стратегију квалитета усвојио је Привремени савет на предлог в.д. директора МПШ.
Стратегију објавити на сајту МПШ и са њом упознати све запослене и све студенте.
Београд, 01.03.2019.
Председник Привременог савета

______________________________
(Срђан Јанићијевић)

