


На основу члaна 25. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 

27/2018 – др. закон, 73/2018 и 67/2019), Стандарда 2. Правилника о стандардима за 

самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и студијских 

програма („Сл. гласник РС“ бр. 13/19, од 28.02.2019. године), члана 45. тачка 12. и 13. у 

вези са чланом 144. и 145. Статута Факултета, члана 8. Правилника о самовредновању и 

оцени квалитета и Стратегије за обезбеђење квалитета, на предлог Комисије за 

обезбеђење и унапређење квалитета, Наставно-научно веће Факултета безбедности на 

седници одржаној дана 25.12.2019. године, усвојило је 

 

ПЛАН РАДА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА  

ЗА 2019/2020. ГОДИНУ 

 

Факултет безбедности спроводи поступак самовредновања факултета континуирано, а 

у одређеним сегментима периодично. Основ за спровођење поступка самовредновања 

чини усвојени докуменат „Стандарди и поступци обезбеђење квалитета Факултета 

безбедности“ у којем су за сваки стандард дефинисани критеријуми који гарантују 

испуњеност стандарда, начин на који се испуњавају критеријуми, облик оцењивања и 

ниво квалитета, субјекти задужени за примену и период оцењивања. На основу 

наведеног документа и Акционог плана за спровођење стратегије обезбеђења квалитета 

Факултета безбедности израђен је план рада и процедура за праћење и унапређење 

квалитета за школску 2019/2020. годину. План рада укључује следеће стандарде: 

Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета 

Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета 

Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета 

Стандард 4: Квалитет студијског програма 

Стандард 5: Квалитет наставног процеса 

Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада 

Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника 

Стандард 8: Квалитет студената 

Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса 

Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне 

подршке 

Стандард 11: Квалитет простора и опреме 

Стандард 12: Финансирање 

Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета 

Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета 

Стандард 15: Квалитет докторских студија 



Процедуре су прецизиране у Стандардима и поступци обезбеђење квалитета Факултета. 

План рада: 

период стан-

дард 

начин носилац посла примедба 

септембар 

2019 

1. допуна и унапређење Стратегије 

обезбеђења квалитета, и 

Акционог плана за спровођење 

стратегије 

Комисија за 

обезбеђење и 

унапређење 

квалитета 

усвајање и 

објављивање до 

јануара 2020. 

октобар 

2019 

2. допуна и унапређење Стандарда 

и поступака за обезбеђење и 

унапређење квалитета; израда 

плана рада и процедура за 

праћење и унапређење 

квалитета; усвајање годишњег 

извештаја о раду Комисије 

Комисија за 

обезбеђење и 

унапређење 

квалитета 

усвајање и 

објављивање до 

јануара 2020. 

новембар 

2019 

3. 

и 13. 

провера релевантности одредаба 

Статута који се односе на 

квалитет; провера чланства у 

Комисијама и именовање 

студената у одговарајуће 

Комисије; критичко 

преиспитивање и ревидирање 

анкета; прилог 13.1 (учешће 

студената) 

Секретар; Декан; 

Комисија за 

обезбеђење и 

унапређење 

квалитета  

усвајање и 

објављивање до 

фебруара 2020. 

децембар 

2019 

4. израда табеле 4.1 (уписани 

студенти), 4.2. (дипломирани), 

4.3. (просек студирања); 

анкетирање дипломаца и 

послодаваса 

студентска служба; 

алумни центар 

рок за 

прикупљање, 

обраду и 

анализу април 

2020. 

јануар 

2020 

6. израда табеле 6.1 (пројекти), 6.2. 

(истраживачи), 6.3. (резултати), 

6.4. (SCI), 6.5. (дисертације), 6.6. 

(стручни пројекти), 6.7. 

(ментори), прилога 6.1. 

(признања), 6.2. (однос 

истраживачи наставници), 6.3. 

(однос SCI радови наставници)   

студентска служба, 

продекан за науку и 

студије II и III 

степена 

рок за 

прикупљање, 

обраду и 

анализу април 

2020. 

7. анкета студената о педагошком 

раду наставника/сарадника 

за праћење и 

унапређење 

квалитета наставе 

 



9. израда табеле 9.1 (библиотека), 

9.2 (информатика), прилога 9.2 

(уџбеници), 9.3 (однос уџбеници 

наставници); провера 

Правилника о уџбеницима 

библиотека, 

Секретар 

 

 12. израда прилога 12.1 

(финансијски план), 12.2 

(финансијски извештај) 

Oдељење за 

финансијско 

рачуноводствене 

послове 

 

фебруар 

2020 

7. израда табеле 7.1 (звања 

наставника), 7.2. (сарадници), 

прилога 7.2. (однос студенти 

наставници); провера 

Правилника о избору у звања;  

Секретар, Oдељење 

за правне, 

кадровске и 

административне 

послове 

 

10. израда табеле 10.1 

(ненаставници), прилога 10.1 

(структура установе);  

Секретар, Oдељење 

за правне, 

кадровске и 

административне 

послове 

анкета 

студената о 

управљању се 

ради у мају 

2020. 

март 2020 8. израда табеле 8.1 (студенти), 8.2. 

(успешност), 8.3. (ЕСПБ); 

провера правилника о пријему 

студената, о оцењивању и 

корективних мера 

студентска служба; 

Секретар, Комисија 

за праћење и 

унапређење 

квалитета наставе 

 

април 

2020 

11. израда табеле 11.1 (површина), 

11.2 (опрема), 11.3 (базе) 

Секретар, Oдељење 

за правне, 

кадровске и 

административне 

послове 

 

15. иновација студијског програма 

ДАС, провера Правилника о 

докторским студијама, провера 

захтева за менторство 

Комисија за студије 

II и III степена 

 

мај 2020 5. анкета студената о квалитету 

наставног процеса; уредност 

Дневника наставе; подстицање 

компетенција наставника 

Комисија за 

обезбеђење и 

унапређење 

квалитета; Комисија 

за праћење и 

унапређење 

квалитета наставе 

рок за 

прикупљање, 

обраду и 

анализу јул 

2020. 

јуни 2020 14. израда прилога 14.1 (сајт) информатичари  



јули 2020  анализа годишњег рада на 

квалитету, предлози 

корективних мера 

Комисија за 

обезбеђење и 

унапређење 

квалитета; Комисија 

за праћење и 

унапређење 

квалитета наставе 

 

 


