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УВОД
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ФАКУЛТЕТ БЕЗЕБДНОСТИ

Адреса: 11118 Београд, Господара Вучића бр. 50
Web адреса: www.fb.bg.ac.rs
Образовно-научно/образовно-уметничко поље
Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдициплинарне и двопредметне студије
Број наставника
У сталном радном односу
У допунском радном односу
Укупан број
Укупан број наставника
Број сарадника
У сталном радном односу
У допунском радном односу
Укупан број сарадника

Предавачи Професори Доценти Ванредни
Редовни
стр.студ.
професори професори
3
/
13
8
6
/
/
/
4
4
3
/
13
12
10
38
Сарадници у
настави
5
/

Студије
*Број
студената

Асистенти
приправници
7
/
20

Асистенти
8

Број часова активне наставе у
установи на програмима који се
акредитују
Коју држе
Коју држе
сарадници
наставници

Основне академске студије
1560
119
209
Дипломске академске студије
50
17
14
Специјалистичке академске студије
/
/
/
Докторске студије
24
22,92
/
Специјалистичке струковне студије
50
18
16
Укупно
1684
176,92
239
*Укупан број студената на програмима који се акредитују- број студената у првој години
помножен бројем година трајања студијских програма
Простор, Библиотека
Простор, укупна квадратура
Укупан број библиотечких јединица из области из које се изводи
наставни процес
Укупан број рачунара у рачунарским учионицама
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77,5 м2
3368 м2
4386
32

Стандард 1: Oсновни задаци и циљеви високошколске установе
Циљеви и задаци Факултета безбедности усклађени су са циљевима високог школства у
Републици Србији, Законом о високом образовању и Статутом Универзитета у Београду. Као
основни циљеви посебно се наглашавају: квалитетно преношење значајних научних и
стручних знања и вештина из области наука безбедности; развијање и унапређивање
научно-истраживачке делатности; перманентно обезбеђивање научног и стручног
подмлатка; обезбеђивање равноправних и флексибилних могућности за квалитетно
целоживотно образовање уз пуно уважавање и унапређивање људских права и основних
слобода.
Факултет безбедности Универзитета у Београду је високошколска установа из
групације друштвено-хуманистичких наука, која својим студијским програмима различитих
нивоа обухвата бројне значајне теоријске, политичке, правне, економске, етичке,
хуманитарне и цивилно-војне аспекте наука безбедности, односно области студија
безбедности, одбране, цивилне заштите и заштите животне средине и менаџмента људских
и социјалних ресурса.
Уз основне наставно-образовне циљеве и задатке, Факултет безбедности развија и
научно-истраживачку делатност у области наука безбедности, тј. студија одбране, студија
цивилне заштите и заштите животне средине, студија менаџмента људских и социјалних
ресурса и студија безбедности у ужем смислу.
Факултет као један од својих основних задатака одређује квалитетно школовање и
оспособљавање високо компетентних менаџера безбедности. Они на Факултету стичу
широка интердисциплинарна и мултудисциплинарна знања, односнио стичу и развијају
сложене стручне, професионалне и радне вештине и способности, уз обезбеђене могућности
перманентног специјалистичког усавршавања и академског напредовања.
У циљу реализације задатака своје основне наставно-образовне делатности, Факултет
реализује следеће нивое и врсте студијских програма:
§ студијски програм основних академских студија – студије наука безбедности;
§ студијски програм дипломских академских студија – студије наука
безбедности – мастер;
§ студијски програм струковних специјалистичких студија – струковне студије
безбедносног менаџмента;
§ студијски програм докторских студија – студије наука безбедности.
Евиденција: Публикација установе («Снага знања», 2007; «Power od Knowledge», 2007;
«Информатор за основне студије 2008-2009», 2008.)

или сајт установе - Прилог 1.1.
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Стандард 2: Планирање и контрола
Механизми планирања и контроле резултата Факултета безбедности обухватају све
релевантне показатеље квалитета рада и функционисања Факултета у образовно-наставној,
научно-истраживачкој и стручно-професионалној делатности.
Стратегијом обезбеђења квалитета дефинисано је планирање, оцењивање и контрола
квалитета студијских програма, наставно-образовног процеса, научно-истраживачког и
стручно-професионалног рада, наставног особља, студената, уџбеника, литературе,
библиотечких и информатичких ресурса, простора и опреме, финансирања, управљања и
ненаставне подршке.
У оквиру сложеног система активности планирања и контроле квалитета предвиђене
су обавезне процедуре провере, анализе, контроле и обезбеђења квалитета у законским
роковима, уз обавезну израду извештаја о самовредновању Факултета у трогодишњим или
краћим интервалима.
Евиденција: Усвојени план рада установе- Прилог 2.1 (План рада 2008-2010)
Годишњи извештај установе или сродан документ- Прилог 2.2 (Годишњи извештај о раду
за 2007. годину)
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Стандард 3: Организација и управљање
Факултет безбедности има организациону структуру и систем управљања који
обезбеђују обављање задатака и циљева Факултета. Структура, организационе јединице и
њихов делокруг рада утврђени су Статутом Факултета.
Факултет има следеће организационе јединице :
1. Организационе јединице наставно-научне делатности :
- Катедра студија безбедности;
- Катедра студија одбране;
- Катедра студија цивилне заштите и заштите животне средине
- Катедра студија менаџмента људских и социјалних ресурса
- Катедра друштвено-хуманистичких наука
2. Организационе јединице научноистраживачке делатности :
- Институт за безбедносне студије;
- Центар за истраживање хумане безбедности;
- Центар за мировне студије;
- Центар за истраживање сукоба;
- Центар за безбедносни менаџмент;
- Иновациони центар.
3. Организационе јединице стручних служби :
- Служба за заједничке послове;
- Студентска служба;
- Рачуноводство;
- Студентски консалтинг сервис.
Орган управљања је Савет Факултета. Савет Факултета има 23 члана, од којих су 15
представници Факултета које бирају запослени на Факултету у складу са Статутом Факултета,
4 члана које именује оснивач и 4 члана које бира Студентски парламент Факултета. Орган
пословођења на Факултету је декан, који руководи радом и представља Факултет у складу са
својим овлашћењима. Факултет има три продекана из реда наставника, који су у радном
односу на Факултету са пуним радним временом: продекана за наставу, продекана за
постдипломске студије (студије другог и трећег степена) и научноистраживачки рад,
продекана за финансије, као и продекана из реда студената - студента продекана. Продекани
помажу декану у координирању и руковођењу радом Факултета у областима за које су
задужени и обављају друге послове за које их овласти декан.
Надлежности, поступак избора, разрешења и начин рада органа управљања и органа
пословођења утврђени су Статутом Факултета.
Табела 3.1 . Листа организационих јединица у саставу установе
Евиденција:
Статут установе - Прилог 3.1,
Списак чланова Савета високошколске установе -Прилог 3.2
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Стандард 4: Студије
Опис квалификација које означавају завршетак основних академских
студија:
Студент који је успешно завршио основне академске студије Факултета безбедности
стиче стручни назив:
§ менаџер безбедности из области наука безбедности – студије безбедности;
§

менаџер безбедности из области наука безбедности – студије менаџмента људских
и социјалних ресурса;

§

менаџер безбедности из области наука безбедности – студије цивилне заштите и
заштите животне средине;
менаџер безбедности из области наука безбедности – студије одбране.

§

Диплома менаџера безбедности потврђује да је носилац дипломе квалификован за
високо квалитетно, стручно и професионално ангажовање на одговарајућим извршним,
техничко-организационим и руководећим пословима и задацима у оквиру бројних и
различитих органа и организација, установа и предузећа. Звање менаџера безбедности
такође потврђује поседовање квалитетних теоријских знања неопходних за даље научноакадемско усавршавање.
Опис квалификације које означавају завршетак дипломских академских
студија - master:
Студент који је успешно завршио дипломске академске студије стиче академски назив
дипломирани менаџер безбедности из области наука безбедности – master (– за
студије безбедности, или - за студије менаџмента људских и социјалних ресурса, или – за
студије цивилне заштите и заштите животне средине, или – за студије одбране).
Дипломске академске студије – master намењене су студентима који се истичу високим
постигнућем у студирању, чиме стичу потенције за даље напредовање у научноистраживачком погледу, као и могућности за наставничко-универзитетску каријеру. У
складу с тим, стицањем дипломе дипломираног менаџера безбедности из области наука
безбедности – master, студент потврђује да је на високом нивоу усавршио своје стручне
компетенције, академске способности и вештине, што га квалификује за учешће у научноистраживачким пројектима, као и за наставно-образовну делатност у васпитно-образовним
установама различитих типова и нивоа.
Опис квалификација
струковних студија:

које

означавају

завршетак

специјалистичких

Студент који је успешно завршио струковне специјалистичке студије стиче стручни
назив струковни менаџер безбедности – специјалиста из области наука безбедности
(кризни менаџмент, или системи обезбеђења, или одбрана од тероризма).
Доделом дипломе специјалисте струковног менаџмента безбедности Факултет
потврђује да је студент стекао опште и предметно-специфичне компетенције, способности и
вештине које га квалификују да квалитетно обавља високо сложене и одговорне стручнопрофесионалне делатности конкретног и специфичног стручног профила.
Опис квалификација које означавају завршетак докторских студија:
Студент који је успешно завршио докторске студије – студије наука безбедности, стиче
научни назив доктора наука из области наука безбедности.
Докторске студије – студије наука безбедности намењене су студентима са највишим
нивоом способности и успешности у студирању, који показују најизразитије способности за
трајно теоријско усавршавање на високом академском нивоу. Они се тиме јасно опредељују
6

за научно-истраживачку и наставничко-образовну делатност у високом школству и научноистраживачким институцијама. Диплома доктора наука из области наука безбедности
потврђује да је студент на највишем научно-академском нивоу доказао оспособљеност за
самостално бављење научно-истраживачким радом, односно наставно-образовном
делатношћу на универзитету.
Табела 4.2. Листа студијских програма који се реализују у високошколској установи
Евиденција:
Распоред часова за текућу школску годину, програма који се реализују у високошколској
установи -Прилог 4.2,
Одлуке о прихватању студијских програма усвојене од стране стручних органа
високошколске установе- Прилог 4.3 (Одлуке ННВ и Савета Факултета безбедности уз

сагласности Већа, односно Сената Универзитета у Београду из 2003 год. – основне студије; 2005 год. –
струковне студије; 2007 год. – специјалистичке струковне студије и измене и допуне основних
академских, струковних и мастер студија; 2008. год. – докторске студије и измене и допуне основних
академских, стрковних и мастер студија)
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Стандард 5: Научноистраживачки и уметничкоистраживачки рад
Факултет безбедности је акредитован од стране Министарства науке и заштите
животне средине Републике Србије за обављање научноистраживачке делатности од општег
интереса.
На Факултету се обавља научноистраживачки рад у циљу развоја науке, унапређивања
делатности високог образовања, унапређивања квалитета наставе, усавршавања научног
подмлатка, увођења студената у научноистраживачки рад, као и стварања материјалних
услова за рад и развој Факултета.
Факултет подржава сталан и професионалан научноистраживачки рад својих
наставника, сарадника и студената, као и јавно представљање и објављивање резултата
таквог рада, у складу са програмским и финансијским планом Факултета, и то у оквиру
зборника, монoграфија, уџбеника, збирки радова, хретоматија и других научно-стручних
публикација. У циљу перманентног осавремењавања наставе, нове публикације се увршћују
у препоручену литературу на свим нивоима студија.
Научни рад на Факултету остварује се кроз континуирано планирање и реализацију
основних, примењених и развојних истраживања, у складу са програмима и плановима
посебних научноистраживачких јединица: Института за безбедносне студије, Центра за
истраживање хумане безбедности, Центра за безбедносни менаџмент, Центра за истраживање
сукоба, Центра за мировне студије и Иновационог центра.
Научноистраживачка делатност факултета обухвата припрему, реализацију и
евалуацију научних и стручних пројеката, као и имплементацију њихових резултата.
Факултет у овој области сарађује са бројним научноистраживачким организацијама и
другим релевантним институцијама у земљи и иностранству.
Прецизно утврђеним поступцима и критеријумима праћења и оцењивања обима и
квалитета научноистраживачког рада, остварује се систематска и перманентна контрола ове
значајне области делатности факултета. Наставно особље се укључује и у међународне
научноистраживачке пројекте, чиме се отвара простор јаче сарадње у оквиру европског (и
ширег) академског простора, као и усклађивање са циљевима и стандардима који
превазилазе национални простор.
Шира друштвена заједница показује стално интересовање за резултате
научноистраживачког рада Факултета, о чему сведоче бројни ангажмани Факултета и
његовог наставног особља као истраживача на другим образовним институцијама, на
разним курсевима стручног усавршавања, као консултаната и сарадника за потребе
државних и осталих установа.
Факултет је, у циљу комерцијализације резултата научноистраживачког рада,
покренуо рад Иновационог центра, чији је циљ да научни рад повеже с потребама
привредних и ванпривредних субјеката.
Табела 5.2. Листа научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују у
високошколској установи
Табела 5.3 Листа сарадника укључених у научноистраживачке и уметничкоистраживачке
пројекате који се тренутно реализују у високошколској установи
Табела 5.4 Збирни преглед научноистраживачких резултата у установи у претходној
календарској години
Евиденција: План научноистраживачког или уметничкоистраживачког рада-Прилог 5.1
Документ о акредитацији установе као НИО – Прилог 5.2,
Годишњи извештај установе или сродан документ- Прилог 5.3,
Списак најзначајнијих објављених резултата установе за предходну календарску годину
(систематисан по ознакама ресорног Министарства, не више од 50 референци)-Прилог 5.4
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Стандард 6. Наставно особље
На Факултету безбедности је укупно ангажовано 37 наставника, од тога 28 у сталном
радном односу са пуним радним временом, 3 наставника у сталном радном односу са
непуним радним временом и седам наставника са других високошколских установа у
Србији. Укупно је ангажовано је 10 редовних професора, 11 ванредних професора, 14 доцента
(два избора су у току), 3 наставника за енглески језик. На Факултету је запослено 20
сарадника, од тога 7 у звању асистента, 9 у звању асистента-приправника и 4 сарадника у
настави чији су избори у току. Два наставника са Факултета безбедности ангажовани су на
другим високошколским установама у Србији.
Број наставника и сарадника Факултета безбедности одговара потребама студијских
програма који се на Факултету реализују. Преко 70% ангажованих наставника на сваком
студијском програму је у сталном радном односу са пуним радним временом на Факултету
(основне академске студије 86,66%, специјалистичке струковне студије, 97,53%, дипломске
академске студије 92,26% и докторске студије 81,41%).
Научне и стручне квалификације наставног особља Факултета одговарају матичном
образовно-научном пољу Факултета и нивоу њихових задужења.
Факултет спроводи избор наставника и сарадника у складу са Законом о високом
образовању, Статутом Факултета безбедности и Правилником о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду.
У процедурама избора наставника и сарадника Факултет уважава обавезујућа акта и
критеријуме, а пре свега води рачуна о научној, истраживачкој и наставно-педагошкој
компетентности наставника и сарадника.
У сваком од наведених аспеката компетенција (наука, истраживање, настава) Факултет
брижљиво и систематично прати, процењује и подстиче развој сопствених кадрова.
Факултет својим наставницима и сарадницима омогућава перманентно усавршавање,
иновирање знања и стручних компетенција (студијска путовања, студијски боравци и
специјализације, учешће на стручним и научним скуповима, семинарима, саветовањима,
конгресима).
Табела 6.3. Листа ангажованих наставника
Табела 6.4. Листа ангажованих сарадника
Табела 6.5. Збирни преглед броја наставника по областима, и ужим научним или
уметничким областима
Извештаји о свим студијским програмима у високошколској установи
Извештај 1. Број наставника према потребама студијских програма које установа остварује
Извештај 2. Број сарадника према потребама студијских програма које установа остварује
Евиденција: Копије радних књижица наставног особља-Прилог 6.1,
Правилник о избору наставника –Прилог 6.2 ,
Уговори о ангажовању наставника са непуним радним временом –Прилог 6.3
Сагласност високошколске установе
на рад наставника на другој високошколској установи – Прилог 6.4
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Стандард 7. Ненаставно особље
Ненаставно особље чини Организациону јединицу стручних служби која се састоји од :
- Службе за заједничке послове;
-

Студентске службе;

-

Рачуноводства;

-

Студентског консалтинг сервиса.

Ненаставно особље Факултета својим стручним и професионалним радом обезбеђује
успешно обављање свих аналитичко-планских, правних, материјално финансијских,
админинистративних, саветодавних, техничких и других стручних и помоћних послова за
потребе Факултета. Послове у стручним службама обављају запослени који испуњавају
услове утврђене Правилником о систематизацији радних места. Радом стручних служби
руководи секретар Факултета, који за свој рад одговара декану Факултета.
Табела. 7.1. Збирни преглед ненаставног особља по звањима и радним местима у
високошколској установи
Евиденција: Копије радних књижица ненаставног особља које се наводи у Табели 7.1Прилог 7.1
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Стандард 8. Студенти
У складу са законским прописима и сопственим актима и правилницима Факултет
безбедности је регулисао упис студената за следеће студијске програме:
1. студијски програм основних академских студија – студије наука
безбедности;
2. студијски програм дипломских академских студија – студије наука
безбедности - мастер;
3. студијски програм струковних специјалистичких студија – струковне
студије безбедносног менаџмента;
4. студијски програм докторских студија – студије наука безбедности.
На први студијски програм пријављују се завршени средњошкоци. Они су, поред
осталих докумената, дужни да предају фотокопије сведочанстава за сва 4 разреда средње
школе јер се у селекционом процесу, поред осталог, вреднују резултати које су кандидати
постигли у претходном школовању. Максималан број бодова на основу оцена из средње
школе је 40 бодова, а добија се тако што се укупна просечна оцена из средње школе множи
са два. Поред тога се организује пријемни испит који се полаже путем тестова знања. Имеђу
понуђена три предмета (Социологија, Психологија, Екологија) кандидати бирају два
предмета која ће полагати. Факултет објављује литературу на основу које се спремају тестови
знања, који садрже по 30 питања са понуђена три одговора од којих треба заокружити један.
Максималан резултат на пријемном тестирању је 60 бодова. Укупан могући број бодова на
пријему износи 100. Након обављеног пријемног испита прави се ранг листа и уписује се
предвиђена квота студената.
На студијски програм дипломских академских студија – студије наука безбедности мастер, уписују се они студенти који су успешно завршили студијски програм основних
академских студија – студије наука безбедности и других сродних факултета одређених
Правилником о упису на мастер студије. Они кандидати који нису са сродних факултета
полажу и диференцијалне испите.
На студијски програм струковних специјалистичких студија – струковне студије
безбедносног менаџмента, уписују се кандидати који имају високу стручну спрему са
најмање 180 ЕСПБ бодова.
На студијски програм докторских студија – студије наука безбедности уписују се
кандидати који имају завршене мастер студије са најмање 300 ЕСПБ бодова.
На Факултету функционише више студентских организација. Студентски парламент
Факултета безбедности (СПФБ) основан је 2006. године. Студенти су овом телу
представљени са 21 чланом. Савез студената Факултета безбедности (ССФБ) је
најстарија студентска организација на Факултету, која окупља студенте око остваривања и
заштите права, интереса и здравља студената, унапређења животног стандарда и
мобилности студената, подстицања културних и спортских активности међу студентима и
активне сарадње са другим студентским организацијама. Клуб студената Факултета
безбедности (КСФБ) основан је 2005. године и окупља студенте око академских и стручних
активности на Факултету. Клуб студената је основач Интернет форума студената Факултета
безбедности (ФСФБ), на којем студенти могу да размењују наставне материјале,
информације о студијама, као и да дискутују о разним питањима. Форум студената постао је
званични сервис студената Факултета безбедности 23. априла 2008. године.
Табела 8.2. Преглед броја студената по студијским програмима по годинама који студирају
у високошколској установи
Табела 8.3. Преглед броја студената који су стекли диплому у високошколској установи у
предходне три школске године
Табела 8.4. Статистички подаци о напредовању студената у предходној школској години
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Евиденција:
Конкурс за упис студената у текућу школску годину-Прилог 8.1. (Конкурс 2007-2008)
Решење о именовању комисије за пријем студената-Прилог 8.2 (Конкурс 2007-2008)
Ранг листа студената уписаних на установу у претходној школској години-Прилог 8.3
Евиденција пролазности и положених испита по предметима и годинама Прилог 8.4
Подаци о студентском парламенту-Прилог 8.5
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Стандард 9. Простор и опрема
Факултет безбедности у свом седишту (Београд, ул. Господара Вучића бр. 50.) користи
укупно 1410 м2 бруто површине. Поред овог простора на основу посебних уговора Факултет
користи наставни простор од 1590 м2у Војној академији у Београду, као и наставни простор
од 410 м2 у Основној школи "Краљ Петар II Карађорђевић" (Београд, Марулићева бр. 8.)
Укупна површина корисног простора за извођење наставног процеса износи 3410 м2.
Факултет за извођење наставе у складу са потребама студијских програма располаже
свом потребном техничком опремом. У седишту Факултета постоји рачунарска лабораторија
опремљена са 21 рачунаром, видеопројектором и другим едукативним средствима. Поред
поменуте рачунарске опреме свака сала за извођење наставе има могућност коришћења
наставне опреме (рачунара, лап-топова, видео-пројектора и графоскопа) који се налазе
фиксирани у салама, или се могу преузети у служби Факултета која брине о наставној
техници. Све сале за извођење наставе имају приступ кабловском интернету. Студентима је
омогућено коришћење електронских табли у ходнцима, као и рад на рачунарима са интернет
везом у читаоници Факултета и у просторији студентског парламента.
Поред опреме неопходне за потребе наставног процеса, Факултет располаже и опремом
неопходном за потребе висококвалитетног рада управе и свих стручних служби. Сваки
радник управе и стручних служби поседује рачунар и другу техничку опрему у складу са
захтевима радног места (штампач, скенер, телефон, приступ интернет мрежи и др). На тај
начин студентима и запосленима се обезбеђује неометан рад и квалитетно извођење свих
облика наставног процеса у складу са постављеним стандардима.
Табела 9.2 Листа просторија са површином у високошколској установи
Табела 9.3. Листа вредније опреме која се користи у наставном процесу у високошколској
установи
Табела 9.5
Укупан потребан простор према броју студената на свим студијским
програмима
Евиденција:
Доказ о власништву, уговори о коришћењу или уговори о закупу-Прилог 9.1 (Уговори о
коришћењу простора – 1977 год. и 2008 год.)

Извод из књиге инвентара –Прилог 9.2
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Стандард 10. Библиотека, уџбеници и информациона подршка
Библиотека Факултета безбедности располаже са 4.386 библиотечких јединица из
научних области (науке безбедности, право, социологија, филозофија и др.) које се директно
односе на наставни процес и које обезбеђују адекватно праћење свих курсева.
Укупан број библиотечких јединица монографских публикација које се односе на
различите аспекте наставног процеса (уџбеници, приручници, хрестоматије, практикуми...)
износе 10.315.
Подаци о свим монографским публикацијама, узимајући у обзир магистарске радове и
докторске дисертације одбраене на Факултету, похрањени су у библиотечкој бази података,
којој се може приступити и путем интернета.
У библиотеци се налази опрема за аутоматску позајмицу књига.
Факултет безбедности располаже рачунарском учионицом у којој се налази 21 рачунар
са приступом интернету, као и 4 компјутеризоване учионице са интернет прикључком и
видео-пројекторима.
Радно времена Библиотеке је сваки радни дан од 08 до 20 часова и суботом од 08 до 15
часова.
У холовима Факултета налазе се електронске табле са свим значајним подацима о раду
Факултета, а у библиотечкој читаоници студентима су на располагању 4 компјутера са
приступом интернету у радно време Библиотеке.
У току је реализација пројекта "Опремање библиотеке ФБ", амбасаде Краљевине
Норвешке и Холандије, уз подршку "Џеферсон института", на основу којег ће се набавити
више стотина најновијих наслова књига и часописа из области наука безбедности на
страним језицима, као и опремање читаонице са 24 компјутера најновије генерације уз
одговарајућу пратећу опрему.
Наставници и сарадници Факултета користе услуге Конзорцијума библиотека Србије за
обједињену набавку (КОБСОН), што омогућава бесплатан приступ бројним иностраним
часописима и књигама у електронском облику.
Студенти у просторијама читаонице могу да користе услуге КОБСОН-а и Интернет
конекцију у времену рада Библиотеке, при чему им стручну помоћ пружају запослени у
Библиотеци.
Табела 10.2 Збирни преглед броја библиотечких јединица у високошолској установи
Табела 10.3. Збирни преглед броја уџбеника по областима (на српском и другим језицима)
који су доступни студентима
Евиденција: Извод из библиотечке књиге инвентара-Прилог 10.1
Изјава о поседовању рачунарске лабораторије и броја рачунара у њој-Прилог 10.2
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Стандард 11. Извори финансирања високошколске установе
Факултет своју делатност обезбеђује користећи следеће изворе финансирања:
1. средства које обезбеђује оснивач – Република Србија;
2. пројекте у вези са реализацијом научно-истраживачког рада;
3. накнаде за комерцијалне и друге услуге у оквиру своје делатности;
4. школарине;
5. донације и сл.;
6. и друге изворе прописане Законом.
Средства, намене и коришћење наведених извора планирају се сваке године у складу са
Законом, имајући у виду максимално обезбеђење финансијске стабилности и ликвидности
пословања.
Издвајање финансијских средстава врши се искључиво на основу планираног обима и
трошкова активности за текућу годину, а на основу Финансијског плана.
Евиденција: Финансијски извештаји за последње три године-Прилог 11.1
Финансијски план за текућу годину-Прилог 11.2
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Стандард 12. Унутрашњи механизми за осигурање квалитета
Факултет безбедности је усвојио Стратегију обезбеђења квалитета као стратешки
развојни документ којим се дефинише и уређује праћење, контрола, оцена и свеукупно
обезбеђење квалитета свих аспеката делатности Факултета. Стратегија подразумева да се на
обезбеђењу квалитета ради континуирано, систематски и перманентно, полазећи од главних
циљева обезбеђења квалитета – осигурања високог нивоа квалитета у најзначајнијим
областима делатности, са посебним нагласком на квалитету студијских програма, наставнообразовне и научно-истраживачке делатности на Факултету.
У складу са циљевима, Факултет је дефинисао и сложен систем мера, субјеката,
области, стандарда и поступака за обезбеђење квалитета.
Један од најзначајнијих аспеката обезбеђења квалитета јесте спровођење анкетирања
студената по свеукупним параметрима квалитета наставних и других активности на
Факултету.
Табела 12.1 Листа чланова комисије за квалитет
Евиденција:
Извештај о резултатима самовредновања високошколске установе – Прилог 12.1,
Јавно публикован документ –Политика обезбеђења квалитета- Прилог 12.2
Правилник о уџбеницима-Прилог 12.3
Извод из Статута установе
којим регулише оснивање и делокруг рада комисије за квалитет – Прилог 12.4
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Стандард 13. Јавност у раду
Све информације које се тичу образовних и научноистраживачких активности
Факултета безбедности, јавно су доступне и могу се наћи на званичном сајту Факултета
www.fb.bg.ac.yu. Ове информације омогућавају студентима и потенцијалним студентима
да донесу одговарајуће одлуке о свом образовању. На сајту Факултета налазе се подаци о
студијским програмима, наставницима и сарадницима, статусу установе и њеној
акредитацији, стратегији обезбеђења квалитета и другим релевантним подацима. Поред
сајта ближе информације о студијским програмима које Факултет реализује, упису
студената, организацији и начину полагања пријемног испита, правима и обавезама
студената и друго, могу се наћи у информатору који Факултет издаје за сваку школску
годину.
Евиденција:
Публикације као што су Информатор за студенте,
позив на сајт установе на коме се налазе подаци - Прилог 13. 1
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