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На основу чл. 29. 144. и 145. Статута Факултета безбедности и Стандарда 1 за 

самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и студијских 

програма (Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 

високошколских установа и студијских програма "Службени гласник РС", број 

13/2019.), на предог Наставно-научног већа, Савет Факултета на седници, одржаној 

дана 20.12.2019. године, доноси: 

СТРАТЕГИЈУ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ФАКУЛТЕТА 

БЕЗБЕДНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

У В О Д 

Промовисање и остваривање високих стандарда квалитета, уз уважавање 
принципа и стандарда система европског универзитетског образовања и стандарда и 
упутстава Националног савета за високо образовање, који су усклађени са 
Стандардима и упутствима за обезбеђење квалитета у европском простору високог 
образовања (The Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher 
Education Area) представља перманентно опредељење наставника, сарадника, 
ненаставног особља и студената Факултета безбедности (у даљем тексту: Факултет). 
Успостављање институционалних оквира и целовитог система обезбеђења и 
унапређења квалитета и њихова имплементација у све делатности Факултета 
обезбедиће континуирано праћење, оцену, унапређивање и развој квалитета у свим 
областима  управљања квалитетом, према усвојеним стандардима у Републици Србији. 

Стратегија обезбеђења квалитета Факултета (у даљем тексту: Стратегија) је 
основни стратешки и развојни документ који дефинише главне циљеве и приоритете у 
процесу обезбеђења и унапређења квалитета високог образовања, као и области, 
носиоце, поступке, методе и средства њиховог остваривања. Стратегија пружа 
подршку развоју културе квалитета, у којој сви запослени и студенти преузимају 
одговорност за квалитет и ангажују се у процесима обезбеђивања квалитета на свим 
нивоима Факултета. Факултет је чврсто опредељен да изгради културу квалитета, тако 
да сви 
запослени и студенти буду едуковани о основама система квалитета, стандардима које 
треба достићи и својим правама и обавезама, када је у питању квалитет.  

Усвајање стратегије доприноси организацији целовитог система за 
обезбеђивање квалитета, академском интегритету и слободама, заштити од 
дискриминације било које врсте усмереној против студената или запослених и 
ангажовању заинтересованих екстерних субјеката у обезбеђивању квалитета. 

Стратегија је трајни документ Факултета који ће се периодично преиспитивати 

и мењати, односно допуњавати и служи као основ за израду акционих планова у 

области обезбеђења квалитета. 

ДЕКЛАРАЦИЈА КВАЛИТЕТА 

Факултет обавља делатност високог образовања, у складу са дозволом за рад и 
матичношћу, која произлази из акредитованих студијских програма у области 
друштвено-хуманистичких, односно наука безбедности, одбране, цивилне заштите, 
заштите животне средине и менаџмента људских и социјалних ресурса. Делатност 
високог образовања реализује се кроз организацију основних академских студија, 
мастер академских студија, докторских академских студија, као и специјалистичких 
струковних студија и кратких програма студија. 
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Факултет је стратешки опредељен да перманентно повезује образовну 
(преношење знања), научноистраживачку (стварање, „производња“ знања) и стручну 
делатност (примена знања). Факултет је опредељен да усклађује своје стандарде са 
релевантним законским прописима, Стратегијом развоја образовања у Републици 
Србији, као и  Европским стандардима у високом образовању. 

Факултет је опредељен да унапређује методе, средства и поступке 
самовредновања, да ангажује запослене и студенте у непрекидном побољшању 
наставног процеса, водећи се принципом критичке анализе програмских садржаја и 
оспособљавања студената за стручни, научни и истраживачки рад. 

Факултет је опредељен да непрекидно и систематски ради на унапређењу 

квалитега својих студијских програма, наставе, истраживања, уџбеника и литературе, 

опреме, ненаставне подршке, вредновања наставе од стране студената и процеса 

управљања. Циљ унапређења квалитета је достизање највиших међународних и 

домаћих стандарда у настави, истраживању и управљању на високошколским 

установама. 

Обезбеђење и унапређење квалитета Факултет ће спроводити посредством 

система обезбеђења квалитета, који чине Статут Факултета, Правилник о 

самовредновању и оцени квалитета, Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета, 

све комисије Наставно научног већа, а првенствено Комисија за наставу за основне 

студије, Комисија за студије другог и трећег степена, Комисија за обезбеђење и 

унапређење квалитета на факултету и Комисија за праћење и унапређење квалитета 

наставе на Факултету. 

У процесу обезбеђења и унапређења квалитета учествују сви запослени на 

Факултету, у домену својих способности и компетенција, непосредно и преко сртучних 

органа Факултета, као и студенти свих нивоа студија. 

 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

 

 Полазне основе за израду Стратегије чине следећа међунардни и домаћи 

документи и правни прописи:  

• Болоњска деклерација (Joint declaration of the European Ministers of Education, 

19.06.1999.) 

• Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године („Службени гласник 

РС“, бр. 107/12.) 

• Закон о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. 

закон, 73/18, 67/19) 

• Статут Универзитета у Београду (Гласник Универзитета У Београду бр. 201 од 

28. 02. 2018. и бр. 207 од 01.03.2019.) 

• Статут Факултета безбедности од 20.02.2019. 

• Правилник о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма 

(„Службени гласник РС“, бр. 13/2019) 

• Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета 

високошколских установа („Службени гласник РС“, бр. 13/2019.) 

• Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 

високошколских установа и студијских програма („Службени гласник РС“, бр. 

13/2019) 

• Правилник о самовредновању и оцени квалитета Факултета безбедности 

• Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета на Факултету безбедности 
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ЦИЉЕВИ ОБЕЗБЕЂЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

Факултет је опредељен да успостави целовит, конзистентан, функционалан, 

ефикасан, флексибилан и потпуно транспарентан систем управљања квалитетом, чиме 

се гарантује усклађивање квалитета наставних активности, научноистраживачког и 

стручног рада, као и других пратећих делатности, са усвојеним стандардима. 

Циљ израде стратегије обезбеђења квалитета на Факултету је обезбеђење 

највишег квалитета образовања на свим нивоима студија у области наука безбедности, 

с поебним нагласаком на стратешку, националну, корпоративну и еколошку 

безбедност.  

Основни циљеви у области обезбеђења и унапређења квалитета рада на 

Факултету безбедности: 

• Унапређење квалитета студијских програма кроз систем самовредновања и  

њихово усклађивање по обиму и садржају са студијским програмима сродних 

реномираних факултета у међународним оквирима. 

• Унапређење услова за реализацију наставних активности кроз перманентно 

улагање у савремену аудио-визуелну и комуникациону опрему и средства за 

наставу, посебно софтвере за симулације и студије случаја. 

• Унапређење метода и средстава реализације наставе уз подстицање и 

вредновање активног учешћа студената у наставном процесу. 

• Унапређење програма стручне праксе кроз успостављање и развијање научно-

стручне и пословно-техничке сарадње са што ширим кругом државних органа, 

привредних субјеката и установа  у којима се може реализовати стручна пракса. 

• Повећање ефикасности студирања на свим нивоима студија на Факултету уз 
континуирано праћење трајања студија сваке генерације студената. 

• Унапређење квалитета наставне литературе, кроз успостављање критеријума за 

њено издавање који су усклађени са националним и међународним стандардима, 

са тежњом да аутори основне литературе за већину наставних премета буду 

наставници и сарадници запослени на Факултету. 

• Перманентна набавка савремене иностране и домаће литературе из области 

матичности факултета. 

• Стварање услова, наставном особљу и студентима, за бесплатни стални приступ 

релевантним међународним и домаћим електронским базама података и 

литературе. 

• Стварање услова за реализацију интердисциплинарних студијских програма 

који одговарају потребама тржишта рада. 

• Развијање заједничких студијских програма са високошколским и научно-

истраживачким установама у земљи и иностранству. 

• Развијање кратких програма студија у областима за које је Факултет матичан и 

стварање услова за реализацију учења на даљину унутар таквих програма. 

• Промовисање и подстицање мобилности студената, наставника и сарадника. 

• Продубљивање и ширење наставне и научне сарадње са еминантним 

високошколским и научно-истраживачким установама у свету, кроз заједничке 

научне пројекте,  студијске боравке и размену наставника и сарадника. 

• Унапређење просторних услова и опреме за научноистраживачки рад на 

Факултету. 
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• Развијање материјалних и персоналних капацитета за укључивање и учешће 

Факултета у релевантним међународним и домаћим научно-истраживачким 

пројектима. 

• Подстицање и адекватно вредновање научноистраживачког рада наставног 

особља. 

• Унапређење квалитета наставног особља кроз успостављање и поштовање 

високих критеријума за избор у наставна звања, као и кроз подстицање 

перманентног усавршавања, како  у областима њихових компетенција, тако и у 

области педагогије, психологије, вештине комуникације и примене савремене 

информационе технологије.  

• Стварање услова за континуирани развој наставног подмладка, посебно кроз 

ангажман демонстратора и сарадника у настави . 
• Обезбеђење услова за рад и подстицање представника студената на активно 

учешће у вредновању наставних активности. 
• Пружање стручне помоћи студентима за спровођење вредновања наставе. 
• Подстицање што ширег круга екстерних субјеката на учешће у оцени квалитета  

и креирању наставних планова и програма Факултета,мпосебно кроз рад Савета 
послодаваца. 

• Израда и примена процедура  за управљање документацијом и благовремен 
проток информација између стручних органа и органа управљања Факултетом. 

• Унапређење информационог система Факултета. 
• Континуирано усавршавање компетенција ненаставног особља. 
• Унапређење квалитета рада ненаставних организационих јединица кроз развој и 

широку доступност електронских сервиса и услуга. 
• Развијење система за спречавање и сузбијање неетичког и коруптивног 

понашања наставног особља и студентаа, у складу са релевантним прописима. 
• Стварање услова и развијање капацитета за пружање услуга из области 

матичности факултета државним органима, установама и локалној заједници. 
• Повећање доприноса академским активностима Универзитета и друштвеној 

заједници. 
 
 

ОБЛАСТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

 

Области обезбеђења квалитета на Факултету су: 

 

• Основна делатност – образовна и научноистраживачка делатност (квалитет 

студијских програма, наставног процеса, истраживања, основне и допунске 

литературе, наставника, сарадника и студената); 

• Делатности управљања Факултетом (планирање, руковођење, мониторинг, 

вредновање и побољшања – корекције). 

• Делатности подршке – обезбеђење ресурса (простор, опрема, библиотека, 

информатичк подршка, студентска служба и сл.);  

СУБЈЕКТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

Субјекти обезбеђења квалитета су сви запослени на Факултету и студенти, који на  

обезбеђењу и унапређењу квалитета раде непосредно и кроз одговарајуће организационе 

јединице и тела.  
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Наставно-научно веће Факултета, Катедре и декан одговорни су за квалитет 

студијских програма и спровођење мера за обезбеђење квалитета наставе и услова рада 

на Факултету. 

У циљу непосредног праћења, контроле и развоја квалитета на Факултету 

образоване су сталне Комисије Наставно-научног већа: Комисија за обезбеђење и 

унапређење квалитета и Комисија за праћење и унапређење квалитета. Остваривању и 

унапређењу стандарда квалитета, својим надлежностима, поступцима и мерама 

доприносе и остале сталне комисије Наставно-научног већа. Студенти учетвују у 

обезбеђењу и унапређењу квалитета непосредно и кроз учешће у раду Студентског 

парламента, стручних органа и органа управљања факултетом. 

Надлежности, права и обавезе наведених субјеката за обезбеђење и унапређење 

квалитета ближе су дефинисани: 

• Статутом Факултета безбедности 

• Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета, 

• Стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета на Факултету 

безбедности, 

• Другим актима Факултета.  

 

МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

 

Мере којима се реализују постављени циљеви обезбеђења и унапређења 

квалитета на Факултету су: 

• обавезно самовредновање и оцена квалитета студијских програма и 

установе у складу са стандардима Националног савета за високо 

образовање, у трогодишњим, а по потреби и у краћим интервалима, у 

складу са општим актом Факултета; 

• спољашња провера квалитета у складу са стандардима Националног савета 

за високо образовање које спроводи Комисија за акредитацију и проверу 

квалитета, као и одговарајуће тело Универзитета, Факултета или друга 

институција коју ангажује Факултет; 

• реакредитација и акредитација Факултета и студијских програма, у складу 

са стандардима Националног савета за високо образовање Републике 

Србије;  

• мере за обезбеђење јединства образовног, стручног и научноистраживачког 

рада чији се садржаји и резултати, односно знања користе у наставном 

процесу: 

- обавеза наставника и сарадника да се баве научно- 

истраживачким и стручним радом у својој научној области и да 

резултате рада имплементирају у наставне садржаје елемената 
истраживања и конкретних проблема из праксе, 

- стицање потребног знања, вештина и ставова студената, 

кроз класичне видове наставе, пракгичну наставу и стручну 

праксу и учешће у научно-истраживачким и развојно-

истраживачким пројектима, ради што бржег и 

квалитетнијег укључивања у рад након завршетка студија. 

• међународна сарадња у следећим областима: конципирање и реализација 

заједничких студијских програма, реализација заједничких пројеката, 

издавачка делатноста, размена наставника и сарадника, размена студената и 

др; 
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• успостављање сталне сарадње са послодавцима, непосредно и преко Савета 

послодаваца, као и са дипломираним студентима у циљу добијања повратне 

информације о квалитету студијских програма и компетенција које су 

стекли студенти завршетком студија (примена стечених знања у пракси);  

• унапређење рада комисија које се баве праћењем и контролом квалитета на 

Факултету уз укључивање у процес свих субјеката обезбеђења квалитета 

(стручних органа, студената и ненаставног особља); 

• обезбеђење материјалних и кадровских потенцијала за прикупљање и 

обраду података од значаја за анализу и оцену квалитета и степена 

успешности у остваривању постављених циљева и задатака; 

• јавно публиковања резултата вредновања квалитета на web страници и на 

огласним таблама Факултета; 

АКЦИОНИ ПЛАН 

За спровођење ове стратегије  Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на 

Факултету и Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на  Факултету 

сачиниће акциони план у коме ће се ближе утврдити  активности које ће се предузети 

са роковима за извршење, као и  субјекти одговорни за спровођење предвиђених 

активности. 

ЗАВРШНИ ДЕО 

Ову Стратегију објавити на web сајту и огласној табли Факултета. 

 

 

 

 

        

 


