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Увод  

Висока школа „Banja Luka Collegе“ у Бањој Луци (у даљем тексту BLC) усмјерена је 

на профилисање препознатљиве високошколске установе која ће својим програмима и 

резултатима одговорити на изазове и захтјеве, како садашњег, тако и будућег, окружења. 

BLC настоји да у свим сегментима живота и рада доприноси исходима који ће допринијети 

развоју и јачању капацитета, како појединца, тако и друштва у цјелини. У изради 

стратегије установе, посебно се водило рачуна о процесу приближавања Европској унији и 

усклађивњу циљева установе са циљевима дефинисаним Лисабонском стратегијом и 

циљевима везано за образовање, укључивању у европски истраживачки и високошколски 

простор, провођење Болоњског процеса, потребама развоја и промоције цјеложивотног 

учења, омогућавању мобилности студената, потребама привредног и јавног сектора, уз 

уважавање реалности окружења, и свих његових аспеката. 

BLC настоји да гради конзистентне, али и флексибилне политике и процедуре, које ће 

допринијети препознатљивости високошколске установе, стицању повјерења и имиџа 

респектибилне установе. 

Приликом формулације своје Стратегије, BLC као високошолска установа, свјесна је 

своје одговорности према својим студентима, особљу и друштвеној заједници.  

Исто тако, BLC полази од претпоставке да се стратегија може успјешно 

имплементирати само ако је сви запослени прихвате као „своју“. Из тог разлога, у 

креирање и провођење стратегије, кроз разне, индивидуалне и групне, облике, укључени су 

сви запослени. 

Студије 

„Banja Luka Collegе“ као високошколска установа стоји пред захтјевним задатком  

усклађивања наставног рада са стандардима европског система образовања, због чега се 

интензивно ради на модернизацији, усавршавању и усклађивању наставног програма у 

складу са правилима  Болоњске декларације. 

Због тога ће BLC наставити са прилагођавањем студијских програма, осигуравајући 

јасно дефинисани академски профил који омогућава запослење по завршетку студија. 

Прилагођавање студијских програма биће континуирани процес, а сви студијски 

програми развијаће знања, вјештине, као и опште и професионалне компетенције. 

Студијски програми вредноваће се према систему квалитета, иза којих ће слиједити 

ревизија програма, а побољшања програма прводиће се редовно, а најмање једном у три 

године, кроз интерне механизме за унапређење квалитета. 

Студенти BLC-а су равноправни чланови академске заједнице који учествују у свим 

активностима високе школе: учењу и настави, истраживањима, унапређењу квалитета. 

За потребе студената стално се ажурира интернет страница BLC–а (www.BLC.еду.ба), 

која се континуирано прегледава и преиспитује њена функционалност. 

Савремени концепт академског студија првог циклуса састоји се у томе: 

 

1) да студиј траје три или четири школске године и да послије тога студент може 

наставити студиј другог циклуса (на некој од високошколских установа са којима 

BLC има потписан меморандум о сарадњи или било који други) 

2) да постоји проходност /мобилност/ студената унутар студијског програма и према 

другим студијским програмима на истој или према другим високошколским 

установама,  
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3) да су студенти субјекти образовног процеса који редовно сарађују и комуницирају 

са наставницима и сарадницима, непосредно и преко интернета (сајта и електронске 

поште), 

4) да су студенти активни у настави и креативној примјени метода и техника 

савременог образовања и студентске праксе, у циљу континуираног испуњавања 

обавеза на студију,  

5) да Сенат редовно прати и унапређује квалитет студија и да студенти учествују у 

расправи и одлучивању у питањима која су од значаја за квалитет студија, 

6) да студенти могу користити ”образовање на даљину” и тако студирати уз рад, 

спортске и друге активности или надокнадити изостанак са дијела наставе, 

7) да студенти користе савремену информатичку опрему, интернет и примјењују 

информатичку технологију, посебно у оквиру интегрисаног информационог 

система у високошколској установи, 

8) да студенти поред једног страног језика, факултативно по свом избору могу да уче 

и друге стране језике,  

9) да се кроз приватно–јавно партнерство подстиче рационалност, квалитет и 

ефикасност високошколског система. 

Сарадња  

Иновативност образовног процеса на BLC-у постиже се квалитетним и референтним 

наставничким кадром и ангажовањем истакнутих научних радника из земље и 

иностранства.  

Интернационализација високе школе и међународна сарадња се посљедњих година 

посебно потенцирају и у том смислу је реализован низ пројектних или билатералних 

споразума, што је и будући задатак BLC -а.  

Издаваштво 

Од својих почетака „Banja Luka Collegе“ његује издавачку дјелатност, иако у првим 

фазама развоја у скромном облику и обиму. 

Реализирају се бројни наслови уџбеничке и друге литературе, а до сада је у оквиру 

издавачке дјелатности BLC-а објављено педесетак наслова. 

Обављање научноистраживачке дјелатности BLC-а повезано је и са издавањем 

властитог научног часописа за друштвена питања „Актуелности“, који је високо бодовно 

рангиран.  

Због тога, BLC има у циљу да до 2012. године, подигне ниво квалитета овог научног 

часописа.  

Општи осврт на припрему израде стратегије 

Припрема за израду стратегије траје од 2006. године. Урађено је мапирање окружења и 

идентификовање свих кључних фактора за садашње и будуће пословање BLC-а.  

Формирани су мултидисциплинарни тимови састављени од представника менаџмента, 

администрације, наставног особља, студената и спољних сарадника. Урађена је обука 

фацилитатора фокус група. Обучени су наставници за састављање евалуацијских 

извјештаја. Обављена је припрема представника Студентског парламента. Обучени 
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наставници фацилитаори формирали су фокус групе са којима су урађене радионице 

анализе унутрашњег и вањског окружења.  

 

Рађено је са сљедећим фокус групама: 

 

- наставно особље, 

- представници студената студијских програма, 

- административна служба, 

- представници јавног сектора, 

- представници привредног сектора, 

- наставници средњих школа, 

- родитељи студената. 

 

У циљу стицања увида у ставове и размишљања студената и приватних предузетника, 

крајем 2007. године урађено је комплексно анкетирање као дио истаживачких пројеката: 

 

 предузетничке жеље и намјере студената, и 

 ставови, потребе и проблеми предузетника. 

 

Циљ истраживања је да се стекне увид у садашње стање и потребе студената и 

приватних послодаваца, како би се BLC својим политикама и програмима прилагодио 

садашњим и будућим захтјевима привреде. 

 

Са представницима фокус група, урађена је СWОТ анализа. 

SWOT анализа BLC –а 

Снаге 

 Ствара се повољан абијент за научноистраживачке, стручне и умјетничке пројекте; 

 Препознатљиве студијске групе, занимљиви студијски програми, јединствени у  

Републици Српској; 

 Уједначен број студената и поред растуће економске кризе (BLC препознат од 

стране потенцијалних студената); 

 Структура и звања наставног кадра задовољава законске обавезе; 

 Опремљености учионица и амфитатара по највишим стандардима; 

 Посебна пажња посвећује се друштвеним, спортским, креативним, културним 

активностима студената; 

 Ствара се амбијент за тимски рад; истаживања, групне презентације, креативне 

радионице, курсеви; 

 Прате се и уводе иновације у наставни процес – научни скупови, истраживачки 

радови 

 Обим и квалитет научног рада прате се системски, (на BLC-у постоји и активно 

дјелује Комисија за осигурање квалитета); 

 Локација BLC-а омогућава имиџ урбане високошколске установе; 

 Библиотека BLC-а утемељена је на високим професионалним стандардима; 
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 Добра сарадња са Студентским парламентом значајно доприноси јачању система 

квалитета; 

 Сваки наставник и сарадник спроводи самоевалуацију научнонаставног рада; 

 Велики број бивших студената врши значајне функције у јавној администрацији 

чиме се доприноси доношењу стратешких одлука од општег државног интереса; 

 Добро организован рад на даљину (интерактивна електронска комуникација путем 

сајта и интернета). 

Слабости 

- недостатак међународних научноистраживачких пројеката; 

- недовољна сарадња са привредом; 

- недостатак средстава за суфинанцирање научних пројеката; 

- недовољна понуда квалитетног наставног кадра на тржишту рада; 

- недовољно ефикасна промоција властитих предности; 

- недостатак заједничких пројеката са индустријом; 

- недовољно развијена сарадња са Алумни клубом. 

Шансе 

- на тржишту рада постоје назнаке препознавања квалитетних високошколских 

установа; 

- могућности пријаве на пројекте финансиране од стране Еуропске уније; 

- боље научно повезивање са другим високошколским установама и научним 

институтима, 

- пружање услуга обуке образовања за јавни и приватни сектор; 

- подршка издаваштву професора, сарадника и студената може се повећати утицај на 

стручну и ширу друштвену јавност, и на тај начин ојачати имиџ BLC-а; 

- јачањем сарадње са привредним сектором, повећавају се шансе за приправнички 

рад и запослење студената; 

- афирмацијом интерактивног рада омогућава се додатни развој тимског рада; 

- усклађивање програма са садашњим и будућим потребама тржишта. 

Пријетње 

- неповољна структура привреде;  

- недовољно финансирање цјеложивотног образовања; 

- предрасуде према приватним високошколским установама од стране дијела 

заједнице; 

- нелојална конкуренција приватних високошколских установа сличног профила; 

- отварање нових конкурентских високошколских установа чија су сједишта у 

другим земљама; 

- непрепознавање значаја сарадње од стране јавног и привредног сектора. 

Полазне основе за реализацију стратегије 

Полазне основе за реализацију Стратегије обезбеђења квалитета BLC-а су следећи 

документи: 
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1. Лисабонска конвенција о признавању квалификација/диплома у високом 

образовању (11.04.1997. године) коју је ратификовала БиХ  09.01.2004; 

2. Болоњска декларација (19.06.1999. године) коју је БиХ потписала у септембру 2003. 

године; 

3. Закон о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, бр. 85/06 и 

30/07); 

4. Статут Високе школе „Banja Luka Collegе“ Бања Лука; 

5. Стандарди за осигурање квалитета у високом образовању БиХ; 

6. Остали развојни документи на локалном, регионалном и националном нивоу. 

  Елементи стратегије BLC-а 

- визија и мисија  BLC-а; 

- стратешки циљеви и оперативни циљеви са одговарајућим мјерљивим 

индикаторима остварених резултата; 

- инструменти праћења и напредовања у провођењу Стратегије; 

- неопходни ресурси (људски и материјални) за провођење Стратегије; 

- носиоци одговарајућих активности (особе одговорне за праћење индикатора 

остварених резултата у складу са предвиђеним задацима и временским планом); 

- документи које ће BLC усвојити у циљу провођења Стратегије; 

- акциони план реализације стратегије. 

 Циљ статегије BLC-а 

Стратегија Високе школе „Banja Luka Collegе“ (у даљем тексту: Стратегија), 

дефинише стратешка опрједјељења, циљеве и правце дјеловања у складу са прихваћеним 

стандардима и најбољом праксом у овој области. Стратегија представља темељ за 

управљање свим процесима BLC-а.  

 

Стратегија полази од своје мисије, визије, развојних друштвених циљева и циљева 

високог образовања. Представља основу за израду акционих планова обезбјеђења 

квалитета које треба испунити у одређеном периоду. Она је флексибилна и као таква 

континуирано се преиспитује, допуњује и мијења. 

Визија BLC-а 

 

Визија BLC-а, у домену обезбјеђивања квалитета, је модерна, респектибилна 

високошколска установа и лидер у области пословне економије, јавне управе, менаџмента, 

медија и комуникација, уз активан партнерски однос између наставника и студената, 

оптималну комбинацију савремених облика наставе уз помоћ информацијске и 

комуникацијске технологије, прилагођен карактеристикама и потребама сваког студента.  

 

Исходи образовног процеса усклађени су са потребама друштва, а образовни процес 

повезан је са научноистраживачким, стручним и умјетничким радом и привредом, кроз 

научне пројекте, у партнерству са другим образовним установама, институцијама и 

организацијама, уз укључење у Европски истраживачки простор.  
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Доприноси се мобилности студената и подстиче изражавање талената, вјештина и 

предузетничке енергије студената и наставника, а стечена знања и вјештине представљају 

основу за цјеложивотно образовање и самостално учење. 

Мисија BLC-а 

 

Мисија BLC-а одређена је потребом достизања високих академских стандарда у 

области пословне економије, менаџмента, јавние управе, медија и комуникација, у складу 

са потребама и развојном стратегијом друштва.  

 

Мисија се, уз потпуну друштвену одговорност, остварује кроз висок квалитет 

наставних, ваннаставних, научноистраживачких и развојних процеса, оспособљавање 

висококвалитетних стручњака у складу са европским стандардима, кроз стално стручно 

усавршавање наставног кадра, континуирано развијање најприкладнијих образовних 

модела, као и задовољење циљева студената, запослених, академске заједнице и свих 

других заинтересованих страна. 

Подстиче и развија научноистраживачки рад, цјеложивотно учење, размјену искустава 

и достигнућа са другим научнообразовним установама у регији и ЕУ.  

Подржава и помаже интелектуални, културни, и умјетнички развој заједнице и 

доприноси образовном, економском и социјалном напретку заједнице и регије. 

Перманентно усваја и примјењује нове научне дисциплине, проширује поље 

образовних технологија, у складу са европским и свјетским образовним системом. 

Промовише и награђује најбоље резултате студената и наставника и примјере најбоље 

праксе који доприносе остваривању визије и организационих циљева. 

Развија способности за тимски рад, вербалну и текстуалну комуникацију и ефикасност 

у раду са клијентима, корисницима и колегама.  

Стратешки циљеви 

1. Испуњење и одржавање стандарда квалитета за акредитацију високошколских 

установа и студијских програма. 

2. Континуирано усклађивање наставног плана и програма у односу на наставне 

планове и програме европских високошколских установа. 

3. Наставни процес прилагођен студентима, уз кориштење савремених наставних 

метода и техника, подстицање научноистраживачког, стручног и умјетничког 

рада, цјеложивотног учења. 

4. Креирање академске заједнице и окружења у којем се подстиче и омогућава 

активна сарадња наставника и студената. 

5. Стварање мреже партнерских институција - размјену искустава и достигнућа са 

другим научно – образовним установама у регији и ЕУ. 

6. Јачање људских и материјалних капацитета BLC-а 

Стратешки правци 

Стратешки циљ 1: Испуњење и одржавање стандарда квалитета за акредитацију 

високошколских установа и студијских програм. 

Стратешки правац 1.1: Акредитација BLC-а у првом термину. 

Стратешки правац 1.2: Праћење и контрола имплементације стратегије. 
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Стратешки циљ 2: Континуирано усклађивање наставног плана и програма у односу 

на наставне планове и програме европских универзитета. 

Стратешки правац 2.1: Урадити анализу наставних планова и програма еминентних 

високошколских установа у ЕУ и окружењу и по моделу „benchmarking“, упоредити са 

плановима и програмима BLC. 

Стратешки правац 2.2: Урадити приједлог корективних мјера за усклађивање планова 

BLC-а са плановима и програмима еминентних високошколских установа у ЕУ.  

 

Стратешки циљ 3: Наставни процес прилагођен студентима, уз кориштење 

савремених наставних метода и техника, подстицање научноистраживачког, стручног и 

умјетничког рада, цјеложивотног учења, размјену искустава и достигнућа са другим 

научнообразовним установама у регији и ЕУ.  

Стратешки правац 3.1.: Урадити анализу кориштених метода и техника на студијским 

програмима, смјеровима и предметима. Урадити компарацију са савременим техникама и 

методама и приједлог корективних мјера. 

Стратешки правац 3.2.: Урадити план научноистраживачког, стручног и умјетничког 

рада на BLC-у. 

Стратешки правац 3.3.: Формулисати моделе цјеложивотног учења у складу са 

савременим потребама праксе и пословног окружења. 

Стратешки правац 3.4.: Урадити програме и временске планове за размјену искустава 

и достигнућа са другим научнообразовним установама у регији и ЕУ. 

 

Стратешки циљ 4: Креирање академске заједнице и окружења у којем се подстиче и 

омогућава активна сарадња наставника и студената. 

Стратешки правац 4.1: Израда потребних докумената 

Стратешки правац 4.2: Измјене статута 

Стратешки правац 4.3: Израда, имплементација и контрола кодекса понашања 

наставника и студената. 

 

Стратешки циљ 5: Стварање мреже партнерских институција 

Стратешки правац 5.1: Успостављање комуникације са успјешним високошколским 

установама сличног профила у ближем окружењу и ЕУ. 

Стратешки правац 5.2: Потписивање меморандума о сарадњи и организовање 

размјене посјета. 

 

Стратешки циљ 6: Јачање људских и материјалних капацитета BLC-а 

Стратешки правац 6.1: Едукација наставника и сарадника 

Стратешки правац 6.2: Планирање иновационог система 

Стратешки правац 6.3: Информатичко опремање BLC-а 

Стратешки правац 6.4: Побољшање услова за вредновање наставе 

Мјере за обезбјеђење квалитета 

Мјере за обезбеђење квалитета прате циљеве BLC-а и обухватају низ активности 

којима ће се постићи жељени, претходно класификовани циљеви унапређења квалитета: 

  

1. израда и примјена процедура управљања документацијом и протока информација у 
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     органима управљања високошколске установе; 

2. усклађивање студијских програма по обиму и садржају са студијским програмима 

реномираних високошколских установа сличног профила у земљама Европске 

уније; 

3. усклађивање броја наставника и сарадника, као и ненаставних радника, са 

националним и међународним стандардима; 

4. обезбјеђење бесплатног приступа академској Интернет-мрежи за све студенте преко 

сервера BLC-а; 

5. продубљивање партнерства и ширење научне сарадње са реномираним научним 

центрима у свијету; 

6. планирање иновационог система; 

7. стално инвестирање у ресурсе: 

- аудио-визуелну, рачунарску опрему за наставу и научно-истраживачку опрему 

која се може користити и у процесу наставе; 

- набавка национално и међународно признатих уџбеника из релевантних 

области за библиотеку BLC-а; 

- у простор и опрему за истраживање, и редовно сервисирање постојеће опреме; 

8. финансирање штампе уџбеника наших наставника и сарадника; 

9. обезбјеђење материјалне основе за рад представника студената на вредновању 

наставе; 

10. стална едукација наставника и сарадника: 

11. поштовање високих критеријума: 

- за издавање уџбеника наших наставника и сарадника; 

- за избор наставника и сарадника. 

Људски ресурси 

Запосленима на BLC-у се додељују прикладне функције дефинисане у оквиру система 

менаџмента квалитетом на основу прикладног образовања, обуке, вјештина и искуства. 

 

„Banja Luka Collegе“: 

 

1. идентификује потребне компетенције за запослене који обављају активности које 

утичу на квалитет наставе и учења, истраживања и ненаставне подршке, 

2. обезбјеђује стручно усавршавање и обуку ради задовољавања ових потреба, 

3. евалуира ефективност обавезног стручног усавршавања и обуке, 

4. осигурава да запослени буду свјесни релевантности и значаја њихових ктивности и 

њиховог доприноса постизању циљева квалитета, 

5. одржава прикладне записе о образовању, искуству, обучавању и квалификацијама. 

  Особе и тијела потребна за имплементацију Стратегије  

За имплементацију стратегије неопходно је прецизно одредити тијела и  особе и 

њихова задужења и овлаштења.  

Посебна задужења треба да имају: 

 

1) управни одбор, 

2) сенат, 
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3) директор,  

4) скупштина оснивача,  

5) директор менаџер,  

6) вијећа одсјека, 

7) комисија за осигурање квалитета,  

8) колегијум,  

9) администратор wеб странице, 

10) административно-техничка служба,  

11) студентски парламент. 

 

Опредјељење за изградњу организационе културе квалитета 
 

BLC има чврсту оријентацију ка изградњи културе квалитета, на начин да сви 

запослени и студенти буду едуковани о основама система квалитета, о стандардима које је 

потребно достићи, као и о својим правама и обавезама, када је у питању квалитет. 

Документи које ће BLC усвојити у циљу имплементације Стратегије 

У циљу имплементације стратегије ускладу са планом и дефинисаним инструментима, 

у периоду 2008. – 2012. године, ће формулисати документе о спровођењу Стратегије као и 

планове акције.  

Документи и планови акције обухватају: 

 

- План спровођења мјера BLC-а дефинисаних Стратегијом за период 2008. – 

2012. 

- План за провођење самовредновања BLC-а. 

- План за израду наставних материјала за Интернет и е-учење на BLC-у. 

- Дефинисати систем за прикупљање индикатора учинка. 

- План цјеложивотног образовања наставног и ненаставног особља BLC-а. 

- План о иновацијском систему BLC-а. 

 

BLC ће по потреби, у складу за потребама и промјенама окружења доносити и друге 

документе потребне за успјешну имплементацију Стратегије за период 2008. – 2012. 

Директор ће по потреби именовати радне групе за провођење стратегије. 

Акциони план 

Систем обезбјеђења квалитета биће свеобухватно реализован усвајањем и примјеном 

сљедећих докумената, кроз чије ће одредбе и садржаје бити дефинисане одређене мјере, 

поступци и механизми обезбјеђења, контроле и унапређења квалитета: 

  

1. Извештај о раду BLC-а за претходну школску годину 

2. Програм рада BLC-а за текућу и наредну школску годину 

3. Финансијски извештај за последње три године 

4. Финансијски план за текућу годину 

5. Извештај о резултатима самовредновања BLC-а 

6. Правилник о осигурању квалитета 

7. Правилник о самовредновању 
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8. Правилник о упису студената на BLC 

9. Правилник о извођењу наставе и о провјери знања студената 

10.Правилник о дисциплинској одговорности студената 

11.Правилник о награђивању студената 

12.Правилник о издавању уџбеника и других публикација 

13. Правилник о мобилности студената и наставног особља 

14. Правилник студија 

 

 

Визија Препреке и опасности 

Визија BLC-а, у домену 

обезбјеђивања квалитета, је модерна, 

респектибилна високошколска 

установа и лидер у области пословне 

економије, менаџмента, јавне управе, 

медија и комуникација, информатике 

уз активан партнерски однос између 

наставника и студената, оптималну 

комбинацију савремених облика 

наставе уз помоћ информацијске и 

комуникацијске технологије, 

прилагођен карактеристикама и 

потребама сваког студента.  

 Нелојална кокуренција: 

привлачење студената по основу 

ниских критерија 

 Флуктација кадрова 

 Недостатак финансија 

 Пропусти одговорних особа за 

поједине сегменте стратегије 

 Непредвиђене препреке и 

опасности из окружења 

 

 

Р.бр. Стратешки циљеви Стратешки правци 

1. Испуњење и одржавање стандарда 

квалитета за акредитацију 

високошколских установа и 

студијских програм. 

Акредитација BLC-а у првој 

половини 2012. 

Праћење и контрола имплементације 

стратегије. 

2. Континуирано усклађивање 

наставног плана и програма у односу 

на наставне планове и 

програме европских високошколских 

установа. 

Урадити анализу наставних планова 

и програма еминентних 

високошколских установа у ЕУ и 

окружењу и по моделу 

„benchmarking“, упоредити са 

плановима и програмима BLC. 

Урадити приједлог корективних 

мјера за усклађивање планова BLC-а 

са плановима и програмима 

еминентних високошколских 

установа у ЕУ. 

3. Наставни процес прилагођен 

студентима, уз кориштење 

савремених наставних метода и 

техника, подстицање 

научноистраживачког, стручног и 

Урадити анализу кориштених 

метода и техника на студијским 

програмима, смјеровима и 

предметима. Урадити компарацију 

са савременим техникама и 
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умјетничког рада, цјеложивотног 

учења. 

методама и приједлог корективних 

мјера. 

Урадити план научноистраживачког, 

стручног и умјетничког рада на 

BLC-у. 

Формулисати моделе цјеложивотног 

учења у складу са савременим 

потребама праксе и пословног 

окружења. 

Урадити програме и временске 

планове за размјену искустава и 

достигнућа са другим 

научнобразовним установама у 

регији и ЕУ. 

4.  Креирање академске заједнице и 

окружења у којем се подстиче и 

омогућава активна сарадња 

наставника и студената. 

Израда потребних докумената 

Измјене статута 

Израда, имплементација и контрола 

кодекса понашања наставника и 

студената. 

5. Стварање мреже партнерских 

институција - размјену искустава и 

достигнућа са другим научно – 

образовним установама у регији и 

ЕУ. 

Успостављање комуникације са 

успјешним високошколским 

установама сличног профила у 

ближем окружењу и ЕУ. 

Потписивање споразума о сарадњи 

и организовање размјене посјета. 

6. Јачање људских и материјалних 

капацитета BLC-а 

Едукација наставника и сарадника 

  Планирање иновационог система 

  Информатичко опремање BLC-а 

  Побољшање услова за вредновање 

наставе 
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Р.бр. Стратешки циљ 1: Испуњење и одржавање стандарда квалитета за акредитацију 

високошколских установа и студијских програм. 

 Стратешки правац 1.1.: Праћење и контрола имплементације стратегије. 

 Активности Рок Надлежности 

и 

одговорности 

Средства 

верификације 

Ресурси 

1 Израда и примјена 

процедура управљања 

документацијом и 

протока информација 

у органима 

управљања BLC-ом; 

30.11.2009. Директор, 

секретар,  

шеф 

студентске 

службе 

Урађене и 

усвојене 

процедуре 

Директор и 

сарадници 

2 Усклађивање 

студијских програма 

по обиму и садржају 

са студијским 

програмима 

реномираних 

високошколских 

установа  сличног 

профила у земљама 

Европске уније; 

 

15.12.2009. Сенат, 

руководиоци 

студијских 

програма, 

секретар    

Одлуке Сената Цјелокупно  

наставно  

особоље 

3 Усклађивање броја 

наставника и 

сарадника, као и 

ненаставних радника, 

са националним и 

међународним 

стандардима; 

 

31.1.2010. Сенат, 

секретар,  

директор и 

директор 

менаџер 

Одлуке 

Сената, 

директора и 

Управног 

одбора 

Директор  

 

 

 

Р.бр. Стратешки циљ 1: Испуњење и одржавање стандарда квалитета за акредитацију 

високошколских установа и студијских програм. 

 Стратешки правац 1.2.: Акредитација BLC-а у првој половини 2012. 

 Активности Рок Надлежности 

и 

одговорности 

Средства 

верификације 

Ресурси 

1 Предаја 

документације 

агенцији за 

акредитацију 

Први 

термин 

Менаџмент 

BLC-а 

Потврда о 

пријему 

 

2 Пуна сарадња са 

координатором за 

Према 

потреби 

Комисија за 

осигурања 

Записници, 

кориговани 

Цјелокупно 

особље 
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акредитацију квалитета,  

вијећа 

одсјека, 

менаџмент,  

документи 

3 Корективне 

активности на 

отклањању пропуста 

Према 

потреби 

Комисија за 

осигурања 

квалитета,  

вијећа 

одсјека, 

менаџмент, 

Записници, 

кориговани 

документи 

Цјелокупно 

особље 

 

 

 

Р.бр. Стратешки циљ 2: Континуирано усклађивање наставног плана и програма у 

односу на наставне планове и програме европских високошколских установа. 

 Стратешки правац 2.1.: Урадити анализу наставних планова и програма 

еминентних високошколских установа у ЕУ и окружењу и по моделу 

„benchmarking“, упоредити са плановима и програмима BLC. 

 Активности Рок Надлежности 

и 

одговорности 

Средства 

верификације 

Ресурси 

1 Прикупљање планова 

и програма 

фебруар, 

2009 

Наставно 

особље 

Прикупљени 

планови 

програми 

Наставно 

особље 

2 Анализа планова и 

програма 

Април, 

2009. 

Наставно 

особље 

Урађена 

анализа 

Наставно 

особље 

3 Поређење постојећих 

планова са плановима 

и програмима 

еминентних 

високошколских 

установа и 

идентификација 

најбољих рјешења 

Април, 

2009. 

Наставно 

особље 

Урађен 

„benčmarking“ 

Наставно 

особље 

 

 

 

Р.бр. Стратешки циљ 2: Континуирано усклађивање наставног плана и програма у 

односу на наставне планове и програме европских високошколских установа. 

 Стратешки правац 2.2.: Урадити приједлог корективних мјера за усклађивање 

планова BLC-а са плановима и програмима еминентних високошколских 

установа у ЕУ.  

 Активности Рок Надлежности 

и 

одговорности 

Средства 

верификације 

Ресурси 

 Израда приједлога 

корективних мјера 

Мај, 2009. Наставно 

особље 

Урађен 

приједлог 

Наставно 

особље 
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 Корекције планова и 

програма BLC-а 

Мај, 2009 Наставно 

особље 

Кориговани 

планови и 

програми 

Наставно 

особље 

 Усвајање планова и 

програма BLC-а 

Април, 

2009 

Сенат BLC-а 

и Наставно 

особље 

Записник 

вијећа и 

Сената 

Наставно 

особље 

 

 

 

Р.бр. Стратешки циљ 3: Наставни процес прилагођен студентима, уз кориштење 

савремених наставних метода и техника, подстицање научноистраживачког, 

умјетничког и стручног рада, цјеложивотног учења, размјену искустава и 

достигнућа са другим научнообразовним установама у регији и ЕУ.  

 Стратешки правац 3.1.: Урадити анализу кориштених метода и техника на 

студијским програмима, смјеровима и предметима. Урадити компарацију са 

савременим техникама и методама и приједлог корективних мјера. 

 Активности Рок Надлежности 

и 

одговорности 

Средства 

верификације 

Ресурси 

1 Анализа 

савремених 

метода и 

техника које се 

користе у 

развијеним 

земљама 

Континуирано  Наставно 

осбоље 

Извјештаји о 

анализи 

Методологије 

рада савремених 

високошколских 

установа 

2 Компарација са 

методама и 

техникама које 

се тренутно 

користе на 

BLC-у 

Континуирано Наставно 

особље 

Извјештаји Наставно 

особље 

3 Израда 

приједлога 

нове 

методолије 

рада 

Фебруар, 2010 Наставно 

особље 

Усвојена 

методологија 

Наставно 

особље 

 

 

 

Р.бр. Стратешки циљ 3: Наставни процес прилагођен студентима, уз кориштење 

савремених наставних метода и техника, подстицање научноистраживачког, 

стручног и умјетничког рада, цјеложивотног учења, размјену искустава и 

достигнућа са другим научнообразовним установама у регији и ЕУ.  

 Стратешки правац 3.2.: Урадити план научно - истраживачког рада на BLC-у. 

 Активности Рок Надлежности 

и 

Средства 

верификације 

Ресурси 
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одговорности 

1 Урадити план научно 

– истраживачког рада 

 

Континуирано Наставно 

особље 

Приједлог 

плана 

Наставно 

особље 

2 Урадити оперативни 

план 

научноистрживачког, 

стручног и 

умјетничког рада 

Континуирано Наставно 

особље 

Усвојен план Наставно 

особље 

3 Провођење плана Континуирано Наставно 

особље 

Извјештаји Наставно 

особље 
 

 

 

Р.бр. Стратешки циљ 3: Наставни процес прилагођен студентима, уз кориштење 

савремених наставних метода и техника, подстицање научноистраживачког, 

стручног и умјетничког рада, цјеложивотног учења, размјену искустава и 

достигнућа са другим научнообразовним установама у регији и ЕУ.  

 Стратешки правац 3.3.: Формулисати моделе цјеложивотног учења у складу са 

савременим потребама праксе и пословног окружења. 

 Активности Рок Надлежности 

и 

одговорности 

Средства 

верификације 

Ресурси 

1 Анализа модела 

цјеложивотног учења 

у развијеним земљама 

Континуирано Вијећа 

одсјека 

Извјештаји Наставно 

особље 

2 Израда корективних 

мјера у складу са 

потребама праксе 

Континуирано Вијећа 

одсјека 

Извјештаји Наставно 

особље 

3 Израда модела 

цјеложивотног учења 

Континуирано Вијећа 

одсјека 

Усвојен план 

од Сената 

Наставно 

особље 
 

 

 

Р.бр. Стратешки циљ 3: Наставни процес прилагођен студентима, уз кориштење 

савремених наставних метода и техника, подстицање научноистраживачког, 

стручног и умјетничког рада, цјеложивотног учења, размјену искустава и 

достигнућа са другим научно – образовним установама у регији и ЕУ.  

 Стратешки правац 3.4.: Урадити програме и временске планове за размјену 

искустава и достигнућа са другим научно – образовним установама у регији и ЕУ. 

 Активности Рок Надлежности 

и 

одговорности 

Средства 

верификације 

Ресурси 

1 Размјена студијских 

посјета са 

реномираним 

факултетима - 

Континуирано  Менаџмент 

BLC-а 

Извјештаји са 

посјета 

Логистичка 

подршка 

BLC-а 
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универзитетима 

2 Анализа 

прикупљених 

информација - 

искустава 

Континуирано  Сенат, Вијећа 

одсјека  

Извјештаји Наставно 

особље 

3 Израда приједлога 

корективних мјера 

Континуирано  Сенат Урађен 

приједлог 

мјера 

Наставно 

оосбље 

      
 

 

 

 

Р.бр. Стратешки циљ 4: Креирање академске заједнице и окружења у којем се 

подстиче и омогућава активна сарадња наставника и студената. 

 Стратешки правац 4.1.: Израда потребних докумената 

 Активности Рок Надлежности 

и 

одговорности 

Средства 

верификације 

Ресурси 

1 Припрема потребне 

документације за 

акредитацију BLC-а 

Први 

термин 

Менаџмент 

BLC-а, Вијећа 

одсјека, 

Комисија за 

осигурање 

квалитета 

План 

акредитације 

Наставно и 

ненаставно 

особље 

2 Израда потребне 

документације за 

акредитацију 

Први 

термин 

Менаџмент 

BLC-а, Вијећа 

одсјека, 

Комисија за 

осигурање 

квалитета 

Усвојен план Наставно и 

ненаставно 

особље 

 

 

 

 

Р.бр. Стратешки циљ 4: Креирање академске заједнице и окружења у којем се подстиче 

и омогућава активна сарадња наставника и студената. 

 Стратешки правац 4.2.: Израда статута 

 Активности Рок Надлежности 

и 

одговорности 

Средства 

верификације 

Ресурси 

1 Измјене и 

усклађивање 

докумената 

Континуирано Менаџмент 

BLC-а, Вијећа 

одсјека, 

Комисија за 

осигурање 

квалитета 

Приједлог 

докумената 

Наставно и 

ненаставно 

особље 
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2 Усвајање измјена 

докумената 

Континуирано Менаџмент 

BLC-а, Вијећа 

одсјека, 

Комисија за 

осигурање 

квалитета 

Усвојене 

измјене 

Наставно и 

ненаставно 

особље 

 

 

 

 

Р.бр. Стратешки циљ 4: Креирање академске заједнице и окружења у којем се подстиче 

и омогућава активна сарадња наставника и студената. 

 

 Стратешки правац 4.3.: Израда, имплементација и контрола кодекса понашања 

наставника и студената. 

 Активности Рок Надлежности 

и 

одговорности 

Средства 

верификације 

Ресурси 

1 Измјена кодекса април, 

2012.  

Менаџмент 

BLC-а, Вијећа 

одсјека, 

 

Приједлог 

измјена 

кодекса 

Наставно и 

ненаставно 

особље и 

представници 

студената 

2 Усвајање измјена 

кодекса 

мај, 2012 Менаџмент 

BLC-а, Вијећа 

одсјека, 

 

Усвојене 

измјене кодекс 

Наставно и 

ненаставно 

особље и 

представници 

студената 
 

 

 

 

Р.бр. Стратешки циљ 5: Стварање мреже партнерских институција 

 Стратешки правац 5.1.: Успостављање комуникације са успјешним 

високошколским установама сличног профила у ближем окружењу и ЕУ. 

 Активности Рок Надлежности 

и 

одговорности 

Средства 

верификације 

Ресурси 

1 Размјена писма 

интересовања 

Континуирано  Менаџмент 

BLC-а 

Писма 

интересовања 

Наставно и 

ненаставно 

особље 

2 Размјена посјета Континуирано  Менаџмент 

BLC-а 

Извјештаји Наставно и 

ненаставно 

особље 

3 Припрема програм 

сарадње 

Континуирано  Менаџмент 

BLC-а 

Приједлози 

програма 

Наставно и 

ненаставно 

особље 
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4 Усвајање програма 

сарадње 

Континуирано  Менаџмент 

BLC-а 

Усвојени 

програми 

Наставно и 

ненаставно 

особље 
 

 

Р.бр. Стратешки циљ 5: Стварање мреже партнерских институција 

 Стратешки правац 1.2.: Потписивање меморандума о сарадњи и организовање размјене 

посјета. 

 Активности Рок Надлежности 

и 

одговорности 

Средства 

верификације 

Ресурси 

1 Припрема 

меморандума о 

сарадњи 

Континуирано  Менаџмент 

BLC-а 

Приједлог 

меморандума 

Наставно и 

ненаставно 

особље 

2 Усвајање 

меморандума о 

сарадњи 

Континуирано  Менаџмент 

BLC-а 

Усвојени 

меморандуми 

Наставно и 

ненаставно 

особље 
 

 

 

Р.бр. Стратешки циљ 6: Јачање људских и материјалних капацитета BLC-а 

 Стратешки правац 6.1: Едукација наставника и сарадника 

 Активности Рок Надлежности 

и 

одговорности 

Средства 

верификације 

Ресурси 

1 Организовање 

предавања за 

наставнике 

Континуирано 

–јун 2012. 

Менаџмент 

BLC-а 

Презентације, 

извјештаји 

Наставно и 

ненаставно 

особље 

2 Организовање 

семинара 

Континуирано 

– јун 2012. 

Менаџмент 

BLC-а 

 Наставно и 

ненаставно 

особље 

3 Организаовање 

научних 

скупова 

Континуирано 

– јун 2012.. 

Менаџмент 

BLC-а 

Презентације, 

извјештаји, 

радови 

Наставно и 

ненаставно 

особље 

4 Слање 

наставнике на 

научне 

скупове 

Континуирано 

– јун 2012.. 

Менаџмент 

BLC-а 

Извјештаји, 

радови 

Наставно и 

ненаставно 

особље,Материја

лна подршка 

наставницима 
 

 

 

Р.бр. Стратешки циљ 6: Јачање људских и материјалних капацитета BLC-а 

 Стратешки правац 6.2: Планирање иновационог система 

 Активности Рок Надлежности 

и 

одговорности 

Средства 

верификације 

Ресурси 
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1 Анализа иновационих 

програма на 

престижним 

високошколским 

установама 

Јуни, 2012 Менаџмент 

BLC-а, Вијећа 

одсјека 

Програми 

иновације 

других 

факултета 

Наставно и 

ненаставно 

особље 

2 Израда плана 

иновација 

Јун 2012. Менаџмент 

BLC-а, Вијећа 

одсјека 

Приједлог 

плана иновација 

Наставно и 

ненаставно 

особље 

3 Усвајање плана 

иновација 

Јун 2012 Менаџмент 

BLC-а, Вијећа 

одсјека 

План иновација Наставно и 

ненаставно 

особље 

4 Провођење плана 

иновација 

Јун 2012 Менаџмент 

BLC-а, Вијећа 

одсјека 

Извјештаји о 

имплементацији 

Наставно и 

ненаставно 

особље 
 

 

 

 

Р.бр. Стратешки циљ 6: Јачање људских и материјалних капацитета BLC-а 

 Стратешки правац 6.3: Информатичко опремање BLC-а 

 Активности Рок Надлежности 

и 

одговорности 

Средства 

верификације 

Ресурси 

1 Утврђивање потреба 

техничке опреме и 

литературе 

Континуирано 

Јуни, 2012 

Менаџмент 

BLC-а, Вијећа 

одсјека 

Списак 

потреба 

Наставно и 

ненаставно 

особље 

2 Израда плана 

опремања 

Јуни 2012.  Менаџмент 

BLC-а, Вијећа 

одсјека 

План 

опреманај 

Наставно и 

ненаставно 

особље 

3 Усвајање плана Јуни 2012. Менаџмент 

BLC-а, Вијећа 

одсјека 

Одлука о 

усвању плана 

Наставно и 

ненаставно 

особље 

4 Набавка опреме и 

литературе 

Континуирано 

– јуни 2012.. 

Менаџмент 

BLC-а 

Купљена 

опрема 

Новчана 

средства 
 

 

 

 

Р.бр. Стратешки циљ 6: Јачање људских и материјалних капацитета BLC-а 

 Стратешки правац 6.4: Побољшање услова за вредновање наставе 

 Активности Рок Надлежности 

и 

одговорности 

Средства 

верификације 

Ресурси 

1 Евалуација и 

самоевалуација 

наставника 

Континуирано 

– јуни 2012.. 

Менаџмент 

BLC-а, Вијећа 

одсјека 

Евалуациони 

извјештаји 

Наставно и 

ненаставно 

особље 

2 Анкете студената Континуирано Менаџмент Анкете Наставно и 
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– јуни 2012 BLC-а, Вијећа 

одсјека 

ненаставно 

особље 

3 Анализа евалуације 

и анкета 

Континуирано 

– јуни 2012 

Менаџмент 

BLC-а, Вијећа 

одсјека 

Урађене 

анализе 

Наставно и 

ненаставно 

особље 

4 Усвајање мјера за 

побољшање 

квалитета наставе 

Континуирано 

– јуни 2012 

Менаџмент 

BLC-а, Вијећа 

одсјека 

Одлуке о 

усвајању 

Наставно и 

ненаставно 

особље 

5 Имплементација 

мјера 

Континуирано 

– јуни 2012 

Менаџмент 

BLC-а, Вијећа 

одсјека 

Извјештаји о 

имплементацији 

Наставно и 

ненаставно 

особље 

 

 


