Na temelju čl. 35. Statuta Sveučilišta Hercegovina i čl. 6. Pravilnika o osiguranju kvalitete Sveučilišta Hercegovina, a
na prijedlog Odbora za osiguranje kvalitete, Senat Sveučilišta Hercegovina, na sjednici 15. prosinca 2017. godine
usvojio je:

POLITIKU KVALITETE
SVEUČILIŠTA HERCEGOVINA
Politika kvalitete Sveučilišta Hercegovina temelj je sveukupnoga djelovanja, koje se ogleda u usmjerenosti Uprave
Sveučilišta kao i svih zaposlenika prema kontinuiranom promicanju visokih standarda kvalitete studiranja,
znanstveno-istraživačkog, umjetničkog i stručnog rada te upravljanja, poticanju izvrsnosti te podizanju razine
zadovoljstva svih sudionika uključenih u ovaj proces. Sveučilište je prepoznalo kvalitetu kao temeljnu vrijednost, te
promiče kulturu kvalitete kroz međusobnu usklađenost potreba i želja sa mogućnostima svih ostalih sudionika,
uključujući ponajprije naše studente, naše nastavno i nenastavno osoblje, te profesionalni sektor sa kojim Sveučilište
surađuje.
Temeljna načela uspostave sustava osiguranja kvalitete ogledaju se u politici kvalitete kroz sljedeće elemente:
1. Kontinuirano unaprjeđivanje kvalitete nastave, uvjeta studiranja, znanstveno-istraživačkog, umjetničkog i
stručnog rada Sveučilišta, te praćenje napredovanja studenata, osnovna su svrha unaprjeđenja kvalitete,
2. Prepoznavanje kvalitete kao temeljne vrijednosti, te promicanje kulture kvalitete kroz međusobnu
usklađenost potreba i želja sa mogućnostima svih ostalih sudionika, uključujući ponajprije naše studente,
naše nastavno i nenastavno osoblje, te profesionalni sektor s kojim Sveučilište surađuje,
3. Upoznavanje svih zaposlenika i studenata s politikom kvalitete, prema kojoj se od svih sudionika očekuje
preuzimanje osobne odgovornosti, a Uprava preuzima obvezu osiguravanja i razvoja potrebnih resursa za
provođenje politike,
4. Kontinuirano unaprjeđivanje znanja nastavnog i nenastavnog osoblja, stjecanje novih znanja i kompetencija
putem različitih oblika stručnih usavršavanja, temelj su kvalitetnog obrazovanja na Sveučilištu Hercegovina,
5. Kontinuirano unaprjeđivanje studijskih programa te njihovo osuvremenjivanje u skladu sa potrebama
gospodarastva, temelj je za unaprjeđivanje izlaznih kompetencija studenata,
6. Kontinuirano jačanje suradnje s drugim visokoškolskim ustanovama,
7. Opredjeljenje za trajno praćenje učinkovitosti postupaka osiguravanja kvalitete s ciljem osiguravanja
djelovanja u skladu s dobrom praksom, u najboljem interesu studenata i održavanja visokih akademskih
standarda,
8. Osiguranje akademske čestitosti, etičnosti, odgovornosti i jednakih mogućnosti za sve studente, kroz
odgovorno financijsko poslovanje usmjereno razvitku Sveučilišta,
9. Opredjeljenje za suradnju s profesionalnim tijelima relevantnima za razvoj kvalitete, a posebno s Agencijom
za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete.
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