План рада и процедура за праћење и унапређење квалитета
високошколске установе у оквиру стандарда квалитета
за школску 2008/2009
Област

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

1

Списак
докумената које
треба усвојити

Трајање
периода
припреме

Учесници у
припреми
документације

Именовање
Комисија за студије
I степена, студије II
степена, студије III
степена, Комисије
за обезбеђење и
унапређење
квалитета,
Кадровске
комисије и
Комисије за
признавање
страних
високошколских
установа
Усвајање мисије и
визије факултета

Одлука о
именовању
комисија Наставнонаучног већа

августсептембар 2009.

Катедре,
Секретар
факултета

Одлука о усвајању
мисије и визије
факултета

март-јун 2009.

Декан, Стручни
колегијум,
Секретари
катедри

Измене и допуне
Статута Факултета

Одлука о изменама
и допунама Статута

јануар-март
2009.

Статутарна
комисија,
Наставнонаучно веће

Усвајање акционог
плана за
спровођење
стратегије

Акциони план за
спровођење
стратегије

август-новембар
2008.

Декан, Стручни
колегијум,
Комисија за
обезбеђење и
унапређење
квалитета на
Факултету,
Комисија за
праћење и
унапређење
квалитета
наставе

Активност

Усвајање плана
рада и процедура
за праћење и
унапређење
квалитета
високошколске
установе у оквиру
стандарда
квалитета

План рада у
процедуре за
унапређење
квалитета
Факултета

август новембар 2008.

Комисија за
обезбеђење и
унапређење
квалитета на
Факултету,
Комисија за
праћење и
унапређење
квалитета
наставе

Извештај Комисије
за обезбеђење и
унапређење
квалитета на
Факултету за
2009.год.

јун-август 2009.

Комисија за
обезбеђење и
унапређење
квалитета на
Факултету

/

октобар 2008. фебруар 2009.

РЕСУРСИ

Усвајање годишњег
извештаја о раду
комисије за
унутрашње
осигурање
квалитета
Факултета за
2008/2009.год.
Реновирање
лабораторија 76 и
78
Реновирање
факултетских
тоалета - 2. фаза
Реновирање
ходника у сутерену

РЕСУРСИ

Декан,
Продекан за
финансије
Декан,
Продекан за
финансије
Декан,
Продекан за
финансије
Декан,
Продекан за
финансије
Декан,
Продекан за
финансије
Декан,
Продекан за
финансије

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

РЕСУРСИ

РЕСУРСИ

РЕСУРСИ

РЕСУРСИ

РЕСУРСИ

ВРЕДНОВАЊЕ
СТУДЕНАТА

2

/

октобар 2008. јануар 2009.

/

јануар 2009.

Громобранске
инсталације

/

мај - новембар
2008.

Сређивање
канализационе
мреже - 1. фаза
Увођење
пројектора у
учионице и
реновирање
учионица
Реновирање
амфитеатра
„Никола Тесла“
Праћење успеха
студената током
студија на крају
школске 2008/2009.

/

септембар децембар 2008.

/

март 2008. август 2009.год.

/

јуни - септембар
2009.год.

/

октобар 2009.

Декан,
Продекан за
финансије
Продекан за
наставу,
Комисија за
праћење и
унапређење
квалитета
наставе

УЏБЕНИЦИ

НЕНАСТАВНА
ПОДРШКА

Примена
правилника о
уџбеницима
Подршка за
увођење нових
лабораторија и
акредитацију
постојећих

Правилник о
уџбеницима и
другој наставној
литератури
/

октобар децембар 2007.

Декан, Стручни
колегијум

почев од
јануара
2008.год.

Декан, Стручни
колегијум

Декан Електротехничког факултета
У Београду,
13. октобра 2008. год.
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______________________________
Проф. др Миодраг Поповић

План рада и процедура за праћење и унапређење квалитета
високошколске установе
у оквиру стандарда квалитета за школску 2009/2010
Област

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

РЕСУРСИ

РЕСУРСИ

РЕСУРСИ

4

Списак
докумената које
треба усвојити

Трајање
периода
припреме

Учесници у
припреми
документације

Дефинисање
организационе
структуре
установе

Графички приказ
организационе
структуре
Електротехничког
факултета у
Београду

март-јун 2009.

Декан, Стручни
колегијум,
Секретари
катедри

Измене
правилника о
основним
студијама

Одлука о усвајању
измена и допуна
правилника о
основним
студијама
Одлука о
утврђивању квота
за школску
2010/2011. год. за
све модуле
студијског
програма ОАС ЕР
Извештај Комисије
за обезбеђење и
унапређење
квалитета на
Факултету за
2010.год.

фебруар-март
2010.

Наставнонаучно веће,
Комисија за
студије првог
степена
Продекан за
наставу,
Стручни
колегијум,
Наставнонаучно веће

јун-август 2010.

Комисија за
обезбеђење и
унапређење
квалитета на
Факултету

/

новембар децембар
2009.
април 2010.

Декан,
Продекан за
финансије
Декан,
Продекан за
финансије,
Студентска
служба
Декан,
Продекан за
финансије

Активност

Утврђивање
квота за школску
2010/2011.

Усвајање
извештаја о раду
Комисије за
обезбеђење и
унапређење
квалитета на
Факултету за
2010.год.
Реновирање
лабораторија 39
и 40
Сређивање улаза
у лабораторијски
блок "Рашовић"

Реновирање
амфитеатра
„Михаило
Пупин“

/

/

јун-септембар
2010.

јуни - август
2010.год.

ВРЕДНОВАЊЕ
СТУДЕНАТА

ВРЕДНОВАЊЕ
СТУДЕНАТА

ВРЕДНОВАЊЕ
СТУДЕНАТА

ИСТРАЖИВАЊЕ

ИСТРАЖИВАЊЕ

ИСТРАЖИВАЊЕ

5

Планирање
План обиласка
обиласка
средњих школа
средњих школа у
циљу
презентовања
Електротехничког
факултета у
школској
2009/2010.
Преглед из којих
/
средњих школа
долазе ученици и
преглед њиховог
успеха на првој
години студија
Праћење успеха
/
студената током
студија на крају
школске
2009/2010.

септембар/окт
обар сваке
године

Студент
продекан,
Декан

септембароктобар 2009.

Продекан за
наставу,
Рачунски
центар

октобар 2010.

Подстицање
наставника и
истраживача за
учешће у
пројектима
Министарства
науке
Подршка за
побољшање
пласмана БУ на
Шангајску листу

/

јун-август 2010.

Продекан за
наставу,
Комисија за
праћење и
унапређење
квалитета
наставе
Декан,
Продекан за
финансије,
Стручни
колегијум,
Рачуноводство

/

почев од марта
2009.

Декан, Стручни
колегијум,
Рачунски
центар ЕТФ

Билатерална
сарадња
Електротехничког
факултета и
Министарства
науке Србије са
земљама у
окружењу

/

јануар 2010. децембар
2013.

Декан, Катедра
за рачунарску
технику и
информатику

Увођење
електронских
уџбеника

Сагласност Већа за
одобрење
објављивања
наставног
материјала уџбеника у
електронској
форми (према чл.8
Правилника о
уџбеницима и
другој наставној
литератури)

почев од
фебруара 2010.

Наставнонаучно веће

Увођење
званичних
адреса е-поште
за све студенте
Факултета

Одлука Продекана
за наставу о
коришћењу
званичних ЕТФ
адреса приликом
комуникације са
наставницима

март - октобар
2009.

Рачунски
центар,
Студентски
одсек

Увођење
равномернијег
оптерећења
асистената,
сарадника у
настави и
истраживача

/

јануар 2010. март 2011. год.

Прилагодити
информациони
систем како би се
подржале
јединствене
дипломе по
стандардима БУ

/

током 2008. и
2009. године

Продекан за
наставу,
Комисија за
обезбеђење и
унапређење
квалитета на
Факултету,
Рачунски
центар,
Студентски
одсек
Рачунски
центар ЕТФ,
Продекан за
наставу,
Студентски
одсек

УЏБЕНИЦИ

НАСТАВА

НАСТАВА

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМИ

Декан Електротехничког факултета
У Београду,
13. октобра 2009. год.

6

______________________________
Проф. др Миодраг Поповић

План рада и процедура за праћење и унапређење квалитета
високошколске установе у оквиру стандарда квалитета
за школску 2010/2011
Област

Активност

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

РЕСУРСИ

РЕСУРСИ

7

Трајање
периода
припреме

Учесници у
припреми
документације

Дефинисање правила
за студента-продекана

Правилник о
мартпредлагању и правима и април
обавезама студента
2011.
продекана

Студент продекан,
Студентски
парламент,
Продекан за
наставу

Дефинисање правила
за одржавање избора
за студентски
парламент

Правилник о
одржавању избора за
студентски парламент

мартаприл
2011.

Студент продекан,
Студентски
парламент,
Продекан за
наставу

Унапређење научноистраживачког рада
запослених на
Факултету

Евиденција и анализа
броја објављених
научних радова и других
научних резултата
наставника и сарадника

јануар фебруар
2011.

Кадорвска
комисија, Рачунски
центар ЕТФ

Побољшање процеса
за расписивање
конкурса

Образац предлога за
расписивање конкурса

фебруар
2011.

Кадровска комисија

Усвајање годишњег
извештаја о раду
комисије за
унутрашње осигурање
квалитета Факултета за
2011/2012.год.
Сређивање
канализационе мреже
- 2. фаза
Реновирање деканата

Извештај Комисије за
обезбеђење и
унапређење квалитета
на Факултету за
2011.год.

мај-август
2011.

Комисија за
обезбеђење и
унапређење
квалитета на
Факултету

/

фебруармарт 2011.

Декан, Продекан за
финансије

/

јуни новембар
2011.год.

Декан, Продекан за
финансије

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

Списак докумената које
треба усвојити

ВРЕДНОВАЊЕ
СТУДЕНАТА

ВРЕДНОВАЊЕ
СТУДЕНАТА

ИСТРАЖИВА
ЊЕ

ИСТРАЖИВА
ЊЕ

ИСТРАЖИВА
ЊЕ

ИСТРАЖИВА
ЊЕ

УЏБЕНИЦИ

Планирање обиласка
средњих школа у циљу
презентовања
Електротехничког
факултета у школској
2010/2011.

8

септембар
/октобар
сваке
године

Студент продекан,
Декан

Праћење успеха
студената током
студија на крају
школске 2010/2011.

/

октобар
2011.

Продекан за
наставу, Комисија
за праћење и
унапређење
квалитета наставе

Унапређење
апликације за
запослене за унос
научних радова
Подршка издавачкој
делатности за научне
часописе

/

јануар фебруар
2011.

Рачунски центар
ЕТФ

Билатерална сарадња
Електротехничког
факултета и
Министарства науке
Србије са земљама у
окружењу
Почетак ангажовања
запослених у звању
истраживач-сарадник
и истраживачприправник
Подршка за унос
уџбеника,
монографија и
електронских
уџбеника у
информационом
систему. Линк ка сајту
за уџбенике и
монографије
Анкета о фирмама

НЕНАСТАВНА
ПОДРШКА

План обиласка средњих
школа

Одлука о часопису
"Applicable Analysis and
Discrete Mathematics"

Декан, Стручни
колегијум

/

јануар
2010. децембар
2013.

Декан, Катедра за
рачунарску технику
и информатику

Од 1.1.2011.

Кад је
припремљ
ена?

Учесници у
припреми

1. март 27. јун
2011.год.

Рачунски центар

октобарновембар
2010.

Комисија за
обезбеђење и
унапређење
квалитета на
Факултету

/

Анализа резултата
анкете о фирмама

НАСТАВА

НАСТАВА

НАСТАВА

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМИ

Увођење мејлинг
листи или сајтова за
сваки предмет у циљу
боље информисаности
студената
Дефинисање правила
за избор студенатадемонстратора и
активније укључивање
студената у рад
лабораторија
Увођење електронског
плаћања за пријаве
свих студентских
обавеза (школарина,
пријављивања испита
и других накнада)
Унапређење мастер
програма на Модулу
за софтверско
инжењерство

/

октобар
2010. јануар
2011.

Рачунски центар
ЕТФ, Катедре

/

септембар
2011.

Продекан за
наставу

/

мај 2011.

Студентски одсек,
Продекан за
наставу, Рачунски
центар ЕТФ

/

август
2010. септембар
2011.

Декан, Катедра за
рачунарску технику
и информатику

Декан Електротехничког факултета
У Београду,
19. октобра 2010. год.
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______________________________
Проф. др Миодраг Поповић

План рада и процедура за праћење и унапређење квалитета
високошколске установе у оквиру стандарда квалитета
за школску 2011/2012

Област

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

10

Активност
Именовање
Комисије за
обезбеђење и
унапређење
квалитета на
Факултету

Именовање
Комисије за
праћење и
унапређење
квалитета наставе
на Факултету

Разматрање
постојећег статута
и предлози за
изменама
Именовање
Комисија за
студије I степена,
студије II степена,
студије III степена,
Кадровске
комисије,
Комисије за
признавање
страних
високошколских
установа
Правилник о
условима и
начинима уписа
докторских
студија,
руковођење
студијама,
поступак израде и

Списак
докумената
које треба
усвојити
Одлука о
именовању
Комисије за
обезбеђење и
унапређење
квалитета н а
Факултету

Трајање
периода
припреме

Учесници у
припреми
документације

март 2012.

Катедре, Декан,
Продекан за
наставу, Секретар
факултета

Одлука о
именовању
Комисије за
праћење и
унапређење
квалитета
наставе на
Факултету
Нови Статут
Факултета

март 2012.

Катедре, Декан,
Продекан за
наставу, Секретар
факултета

Од датума
формирања
СК до
усвајања
статута

Статутарна
комисија, Наставнонаучно веће

Одлука о
именовању
комисија
Наставнонаучног већа

августсептембар
2012.

Катедре, Секретар
факултета

Правилник о
докторским
студијама

март-јули
2012.

Декан, Продекан за
наставу, Комисија
за студије III
степена, Наставнонаучно веће

одбране
докторске
дисертације

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

Анализа
оптерећености
наставника и
сарадника

Ранг листа
оптерећености
наставника и
сарадника по
катедрама

септембар
2011.

Кадровска
комисија,

Разматрање
стратегије
обезбеђења
квалитета

Измене и
допуне
стратегије
обезбеђења
квалитета
(усвојене
10.12.2007.)

април 2012.

Секретар факултета,
Комисија за
обезбеђење и
унапређење
квалитета на
Факултету,
Комисија за
праћење и
унапређење
квалитета наставе

Усвајање плана
рада факултета за
предстојећи
трогодишњи
период (2012/13,
2013/14. и
2014/15.)
Реновирање
факултетских
тоалета - 3. фаза
Реновирање
архива

План рада
факултета

март-јун
2012.

Декан

март 2012.

Декан, Продекан за
финансије

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

РЕСУРСИ

РЕСУРСИ

Реновирање
студентске службе
РЕСУРСИ

11

/

/

/

април - мај
2012.

март - јули
2012.год.

Декан, Продекан за
финансије,
Студентска служба
Декан, Продекан за
финансије,
Продекан за
наставу, Шеф
студентског одсека

РЕСУРСИ

ВРЕДНОВАЊЕ
СТУДЕНАТА

ВРЕДНОВАЊЕ
СТУДЕНАТА

ВРЕДНОВАЊЕ
СТУДЕНАТА

ИСТРАЖИВАЊЕ

ИСТРАЖИВАЊЕ

ИСТРАЖИВАЊЕ

ИСТРАЖИВАЊЕ
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Припрема за
изградњу нове
читаонице
Планирање
обиласка средњих
школа у циљу
презентовања
Електротехничког
факултета у
школској
2011/2012.
Формирање квота
(анализа
студената који
уписују одсеке)

Праћење успеха
студената током
студија на крају
школске
2011/2012.
Унапређење
апликације за
запослене за унос
научних радова
Билатерална
сарадња
Електротехничког
факултета и
Министарства
науке Србије са
земљама у
окружењу
Увођење
студентских
секција које се
баве
ваннаставним
истраживачким
радом
Проширење
сарадње са
компанијама у
циљу
истраживања

/

септембар децембар
2011.год.

Декан, Продекан за
финансије

План обиласка
средњих школа

септембар/ок
тобар сваке
године

Студент продекан,
Декан

Усвајање квота
по одсецима за
упис у 2.
годину
Основних
академских
студија за
школску
2012/13.годину
/

јул-август
2012.

Продекан за
наставу, Декан,
Студент продекан,
Студентски
парламент

октобар 2012.

Продекан за
наставу, Комисија
за праћење и
унапређење
квалитета наставе

/

септембар
2012.

Рачунски центар
ЕТФ

/

јануар 2010. децембар
2013.

Декан, Катедра за
рачунарску технику
и информатику

/

почев од
априла 2012.
год.

Наставници и
сарадници
Факултета

/

почев од јуна
2012. год.

Наставници и
сарадници
факултета

ИСТРАЖИВАЊЕ

Организација
семинара "Brand
New Engineers - Od
integrala do
inženjera",
децембар 2011.

Сагласност
Руководства
факултета да се
овај семинар
организује

октобар децембар
2011.

Наставници и
сарадници
Факултета,
Удружење
студената
електротехнике
Европе - Београд

Дефинисање
анкета о процени
квалитета

Извештај о
анализи
резултата
анкете о
процени
квалитета и
документа о
корективним и
превентивним
мерама
Анализа анкета
за наставнике

април октобар 2012.

Комисија за
обезбеђење и
унапређење
квалитета на
Факултету

јул 2012.

Комисија за
обезбеђење и
унапређење
квалитета на
Факултету

Извештај о
анализи
резултата
анкете о
процени
квалитета
ненаставне
подршке и
усвајању
корективних и
превентивних
мера
Одлука о
именовању
комисија
Наставнонаучног већа
/

септембар октобар 2012.

Комисија за
обезбеђење и
унапређење
квалитета на
Факултету

август септембар
2012.

Катедре, Секретар
факултета

јун септембар
2012.

Декан

Усвајање квота
по одсецима за
упис у 2.
годину
Основних
академских
студија за

јул-август
2012.

Продекан за
наставу, Декан,
Студент продекан,
Студентски
парламент

НЕНАСТАВНА
ПОДРШКА

НЕНАСТАВНА
ПОДРШКА

Анкета за
наставнике

Анализа квалитета
ненаставне
подршке од
стране студената
НЕНАСТАВНА
ПОДРШКА

НАСТАВА

НАСТАВА

НАСТАВА
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Формирање
Дисциплинске
комисије

Појачане
контролне мере
за регуларно
извођење испита
Анализа
расподеле броја
студената по
модулима на ОАС
ЕР

школску
2012/13.годину

НАСТАВА

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМИ

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМИ
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Побољшање
пријављивања на
мастер студије

Електронски
формулар за
пријаву на
мастер студије

августновембар
2011.

Студентски одсек,
Продекан за
наставу, Рачунски
центар ЕТФ

Анализа
студијских
програма у циљу
припреме за
наредни циклус
акредитације

Предлог нових
планова и
програма на
студијским
програмима
Факултета

октобар 2011.
- октобар
2012.

Стручни колегијум,
Комисије за студије
I степена, студије II
степена, студије III
степена, Катедре

Анализа
процената
пролазности на
испитима на
нивоу студијских
програма

Извештај о
пролазности на
испитима

почев од
2006.

Комисија за
обезбеђење и
унапређење
квалитета на
Факултету,
Комисија за
праћење и
унапређење
квалитета наставе
Факултета

Анализа
просечног трајања
студирања за
сваки студијски
програм

Извештај о
просечном
трајању
студирања

почев од
2006.

Комисија за
обезбеђење и
унапређење
квалитета на
Факултету,
Комисија за
праћење и
унапређење
квалитета наставе
Факултета

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМИ

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМИ

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМИ

Припрема за
увођење студија
на енглеском
језику

/

почев од
октобра 2011.

Декан, Продекан за
наставу, Продекан
за науку, Комисије
за студије II
степена, студије III
степена

Стварање
мултикултуралног
окружења и
подршка пројекту
„Србија и свет“ у
школској
2011/2012.

/

почев од
октобра 2011.
год.

Наставно-научно
веће, Студентски
парламент

Декан Електротехничког факултета
У Београду,
11. октобра 2011. год.
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______________________________
Проф. др Миодраг Поповић

План рада и процедура за праћење и унапређење квалитета
високошколске установе у оквиру стандарда квалитета
за школску 2012/2013

Област

Активност

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

Усвајање календара
одржавања седница
Изборног и Наставнонаучног већа

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

РЕСУРСИ

ВРЕДНОВАЊЕ
СТУДЕНАТА

ВРЕДНОВАЊЕ
СТУДЕНАТА

ИСТРАЖИВАЊЕ
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Формирање
Статутарне комисије,
Комисије за одсуства
и службена путовања,
Комисије за
финансије и Комисије
за стамбене односе
Изградња нове
читаонице

Списак
докумената
које треба
усвојити
Одлука о
усвајању
календара
одржавања
седница ИВ и
ННВ

Трајање периода
припреме

Учесници у
припреми
документације

октобар 2012.

Декан, Стручни
колегијум

Декан, Савет
факултета

/

Планирање обиласка
средњих школа у
циљу презентовања
Електротехничког
факултета у школској
2012/2013.

План обиласка
средњих школа

Преглед из којих
средњих школа
долазе ученици и
преглед њиховог
успеха на првој
години студија
Организација
семинара "Brand New
Engineers - Od
integrala do inženjera",
децембар 2012.

/

Сагласност
Руководства
факултета да се
овај семинар
организује

октобар 2012. април 2013.

Декан,
Продекан за
финансије
септембар/октобар Студент
сваке године
продекан,
Декан

септембар-октобар
2012.

Продекан за
наставу,
Рачунски
центар

октобар децембар 2012.

Наставници и
сарадници
Факултета,
Удружење
студената
електротехнике
Европе Београд

Припрема за увођење
студија на енглеском
језику

/

почев од октобра
2011.

Стварање
мултикултуралног
окружења и подршка
пројекту „Србија и
свет“ у школској
2012/2013.

/

октобар 2012.

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМИ

СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМИ

Декан,
Продекан за
наставу,
Продекан за
науку,
Комисије за
студије II
степена,
студије III
степена
Наставнонаучно веће,
Студентски
парламент

Декан Електротехничког факултета
У Београду,
17. октобра 2012. год.
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______________________________
Проф. др Бранко Ковачевић

