Војна академија

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА
наставе и курсева за обуку помораца

Политика континуалног побољшавања квалитета наставе и курсева за обуку помораца, трајно је
опредељење менаџмента, запослених и ангажованих предавача - инструктора, што се постиже:

• извођењем наставе и курсева (обука), као и свих других активности у настави и на курсевима за
обуку помораца на ВОЈНОЈ АКАДЕМИЈИ, којима се тежи превазилажењу задовољења потреба и
очекивања кадета и полазника на обукама за стицање овлашћења о оспособљености односно
посебној оспособљености чланова посаде поморских бродова трговачке морнарице;
• извођењем обуке у складу са законима Републике Србије и међународним прописима и
конвенцијама у области обуке помораца, а пре свих хармонизовано са
• Законом о основама система образовања и васпитања, ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 52/2011 и
55/2013),
- Правилником о овлашћењима о оспособљености чланова посаде поморских бродова трговачке
морнарице СРЈ и условима за њихово стицање, ("Сл. лист СРЈ" бр. 67/1999 и 71/2000, "Сл. лист
СЦГ" бр. 1/2003 и "Сл. гласник РС" бр. 16/2014 – Др. уредба)
- Уредбом о звањима, условима за стицање звања и овлашћења чланова посаде поморских
бродова („Службени гласник РС”, бр. 87/11 и 104/13),
- International Convention Standards of Training, Certification and Wathkeeping for Seafarers
78/95/97/98/06/10;

• сарадњом са Лучким капетанијама, универзитетима и факултетима на развоју процеса обуке;
• сарадњом са надлежним организацијама у друштву, по свим активностима на унапређењу
извођења обуке помораца;
• доследним спровођењем и непрекидним унапређењима система менаџмента квалитетом од стране
Групе наставника за речне јединице који су носиоци наставе и курсева за обуку помораца и
ангажованих наставника-инструктора, до потпуног овладавања менаџмента квалитетом и
остварења водећег статуса ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ међу образовним институцијама сличног типа у
Региону Југоисточне Европе;

•

ослањањем у образовању на следеће принципе менаџмента:
- процесни приступ,
- усмереност на кориснике образовања и обука,
- системски приступ,
- визионарско лидерство,
- одлучивање на основу чињеница,
- партнерство са добављачима/испоручиоцима,
- укљученост запослених,
- континуално побољшавање,
- стварање вредности за полазнике наставе и курсева (обука),
- усмереност на систем вредности изграђен у нашој држави,
- агилност у образовној области коју покрива ВОЈНА АКАДЕМИЈА,
- аутономност хармонизовану са законодавством Републике Србије.

•

перманентним и планским образовањем свих запослених у области извођења Курсева за обуку
помораца на ВОЈНОЈ АКАДЕМИЈИ.

Предузимљивом политиком квалитета заснованом на претходно изнетим принципима ВОЈНА
АКАДЕМИЈА ће у оквирима могућности и амбијента кога ствара окружење тежити да буде место
остваривања интереса и потреба поморске и речне привреде.
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