АКЦИОНИ ПЛАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
ЗА ПЕРИОД 2015-2018.

Декан
____________________
Проф. др Зоран Јовановић

Област

Школска
година

Активност

Списак докумената
које треба усвојити

Трајање периода
припреме

Учесници у
припреми
документације

Савет, Секретар
Одлука о расписивању септембар-октобар факултета,
избоора
2015. године
Наставно-научно
веће

Стручна тела и
оријентациони датум
усвајања

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

2015/2016 Избор Декана и Продекана

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

Усвајање плана рада факултета
за предстојећи трогодишњи
2015/2016
План рада факултета
период (2015/2016, 2016/2017.
и 2017/2018.)

септембар-октобар
Декан
2015. године

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

Именовање Комисија за
студије I степена, студије II
2015/2016
степена, студије III степена,
Кадровске комисије

Одлука о именовању
комисија Наставнонаучног већа

Секретар факултета, Наставно-научно веће,
септембар-октобар
Катедре, Наставно- септембар 2015.
2015. године
године.
научно веће

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

Именовање Дисциплинске
2015/2016
комисије

Одлука о именовању
комисија Наставнонаучног већа

септембар 2015.

Наставно-научно
Наставно-научно веће,
веће, Катедре,
септембар 2015.
Секретар факултета године.

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

Именовање Комисије за
обезбеђење и унапређење
Одлука о именовању
квалитета на Факултету и
2015/2016
комисија НаставноКомисије за праћење и
научног већа
унапређење квалитета наставе
на Факултету

мај 2016. године

Наставно-научно
Наставно-научно веће,
веће, Катедре,
септембар 2015.
Секретар факултета године.

Савет, октобар 2015.
године

Наставно-научно веће,
септембар 2015.
године.

Комисија за
обезбеђење и
унапређење
План рада у процедуре
квалитета на
август - новембар
за унапређење
Факултету,
2015.
квалитета Факултета
Комисија за
праћење и
унапређење
квалитета наставе

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

Усвајање Плана рада и
процедура за праћење и
2015/2016 унапређење квалитета
високошколске установе у
оквиру стандарда квалитета

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

Извештај Комисије за
Усвајање годишњег извештаја о
обезбеђење и
раду комисије за унутрашње
септембар 2015/2016
унапређење квалитета
осигурање квалитета Факултета
новембар 2016.
на Факултету за
за 2015/2016. год.
2015/2016. год.

Комисија за
обезбеђење и
унапређење
квалитета на
Факултету

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

Допуна Правилника о
основним академским и
дипломским академским
2015/2016
студијама да би се омогућило
коментрство у изради мастер
радова

Комисија за студије
II степена, секретар
Наставно-научно веће,
факултета,
фебруар 2016. године
Наставно- научнно
веће

ВРЕДНОВАЊЕ
СТУДЕНАТА

Праћење успеха студената
2015/2016 током студија на крају школске
2014/2015.

Одлука у усвајању
допуна Правилника о
јануар-фебруар
основним академским
2016. године
и дипломским
академским студијама

/

март-јун 2016.

Продекан за
наставу, Комисија
за праћење и
унапређење
квалитета наставе

Наставно-научно веће,
октобар 2015. године.

Наставно-научно веће,
октобар 2015. године.

Комисија за праћење и
унапређење квалитета
наставе, мај 2016.

ВРЕДНОВАЊЕ
СТУДЕНАТА

Обилазак средњих школа у
циљу презентовања
2015/2016
Електротехничког факултета у
школској 2015/2016.

План обиласка
средњих школа

септембар/
октобар 2015.
године

Студент продекан,
Декан,
Радна група за
септембар/октобар
промовисање ЕТФ2015. године
а, Декан

Организација семинара "Brand Сагласност Руководства
октобар 2015/2016 New Engineers - Od integrala do факултета да се овај
децембар 2015.
inženjera"
семинар организује

Наставници и
сарадници
Факултета,
Удружење
студената "EESTEC"

/

ИСТРАЖИВАЊЕ

Организација сајма послова
2015/2016 "JobFair - Kreiraj svoju
budućnost"

Наставници и
сарадници
Факултета,
Удружења
студената "EESTEC"
и "BEST"

/

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

Увођење електронске
евиденције присутности
2015/2016
запослених за руководиоце
организационих јединица

/

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

Унапређење модула за унос
научних радова у
информационом систему
2015/2016
Факултета подршком за
преглед збирних података на
нивоу године

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

2015/2016

Унапређење сајта факултета –
прелазак на нову платформу

ИСТРАЖИВАЊЕ

Сагласност Руководства
факултета да се
новембар 2015.
организује овај сајам

септембар 2015.

Продекан за
финансије,
Рачунски центар
ЕТФ

Рачунски центар ЕТФ,
септембар 2015.

/

новембар 2015.

Рачунски центар
ЕТФ

Рачунски центар ЕТФ,
новембар 2015.

/

децембар 2015.

Декан, Рачунски
центар ЕТФ

Рачунски центар ЕТФ,
децембар 2015.

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

ИСТРАЖИВАЊЕ
НЕНАСТАВНА
ПОДРШКА

2015/2016

Реализација електронске
седнице ННВ

Билатерална сарадња
2015/2016 Електротехничког факултета са
земљама у окружењу
2015/2016 Анкета о процени квалитета

/

Декан, секретар
Рачунски центар ЕТФ,
фебруар-јун 2016. факултета, Рачунски
април 2016.
центар ЕТФ

/

јануар 2010. децембар 2013.

Декан, Катедра за
сигнале и системе

/

октобар-децембар

Aнкета о процени
квалитета

/

Анализа анкете о
процени квалитета

РЕСУРСИ

Реновирање лабораторија 41а
2015/2016
и 95а, канцеларија (95, 108)

/

школска јун 2015 Декан, Продекан за Радна група, август
септембар 2016.
финансије
2015. године
година

РЕСУРСИ

Реновирање лабораторије 39,
учионица 57 и 59,
2015/2016
и рачунарских учионица 25 и 26
у павиљону Рашовић

/

јул-децембар
2016. године

Декан, Продекан за Радна група, септембар
финансије
2015. године

РЕСУРСИ

2015/2016

/

јул-децембар
2016. године

Декан, Продекан за Радна група, октобар
финансије
2015. године

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

Реновирање крова и
просторија Рачунског центра

Усвајање Плана рада и
процедура за праћење и
2016/2017 унапређење квалитета
високошколске установе у
оквиру стандарда квалитета

Комисија за
обезбеђење и
План рада у процедуре
унапређење
за унапређење
квалитета на
август - новембар
квалитета Факултета за
Факултету,
2016.
школску 2016/2017.
Комисија за
годину
праћење и
унапређење
квалитета наставе

Комисија за
обезбеђење и
унапређење квалитета
на Факултету, Комисија
за праћење и
унапређење квалитета
наставе, октобар 2016.

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

ВРЕДНОВАЊЕ
СТУДЕНАТА

Извештај Комисије за
Усвајање годишњег извештаја о
обезбеђење и
раду комисије за унутрашње
септембар 2016/2017 осигурање квалитета Факултета унапређење квалитета новембар 2017.
на Факултету за
за 2016/2017. год.
2016/2017. год.

Комисија за
обезбеђење и
унапређење
квалитета на
Факултету

Планирање обилазака средњих
школа у циљу презентовања
План обиласка
2016/2017 Електротехничког факултета у средњих школа
школској 2016/2017.

септембар/
октобар 2016.
године

Студент продекан,
Радна група за
Декан,
промовисање ЕТФ- септембар/октобар
2016. године
а, Декан

март-јун 2017.
године

Продекан за
наставу, Комисија
за праћење и
унапређење
квалитета наставе

ВРЕДНОВАЊЕ
СТУДЕНАТА

Праћење успеха студената
2016/2017 током студија на крају школске
2015/2016.

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

Именовање чланова Етичке
2016/2017 комисије

ИСТРАЖИВАЊЕ

/

Одлука о именовању
комисија Наставнонаучног већа

септембар-октобар
Наставно-научно
фебруар-јул 2017.
веће, Катедре
године

Организација семинара "Brand Сагласност Руководства
октобар New
Engineers
Od
integrala
do
факултета
да
се
овај
2016/2017
децембар 2016.
inženjera"
семинар организује

Наставници и
сарадници
Факултета,
Удружење
студената "EESTEC"

Наставно-научно веће
Факултета, октобар
2017. год.

Комисија за праћење и
унапређење квалитета
наставе, мај 2017.

Наставно-научно веће,
јун 2017. год.

/

ИСТРАЖИВАЊЕ

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

РЕСУРСИ

НЕНАСТАВНА
ПОДРШКА

НЕНАСТАВНА
ПОДРШКА

Организација сајма послова
2016/2017 "JobFair - Kreiraj svoju
budućnost"

Сагласност Руководства
факултета да се овај
новембар 2016.
семинар организује

Наставници и
сарадници
Факултета,
Удружења
студената "EESTEC"
и "BEST"

/

Имплементација веб сервиса за
преглед научних радова
2016/2017 запослених на Факултету, за
потребе сајта ЕТФ

/

јануар 2017.

Рачунски центар
ЕТФ

Рачунски центар ЕТФ,
јануар 2017.

Унапређење бежичне мреже
2016/2017 факултета

/

април - октобар
2017.

Рачунски центар
ЕТФ

Рачунски центар ЕТФ,
август 2017.

2016/2017 Aнкета о процени квалитета

2016/2017 Анкета за наставнике

Анализа анкете о
процени квалитета

Анализа анкета за
наставнике

Комисија за
обезбеђење и
октобар-децембар
унапређење
2017. године
квалитета на
Факултету

март-јул 2017.
године

Комисија за
обезбеђење и
унапређење
квалитета на
Факултету

Наставно-научно веће,
септембар 2017.

Наставно-научно веће,
септембар 2017.

РЕСУРСИ

РЕСУРСИ

РЕСУРСИ

РЕСУРСИ

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

Реновирање лабораторија 19 и
54, учионица 55, 62 и 309 и
2016/2017 канцеларија (21, 29, 54а, 63,
73, 79, 83, 84, 97, 109)

/

јул-новембар 2017. Декан, Продекан за
Радна група, август
године
финансије
2017. године

/

Декан, Продекан за
јул-новембар 2017. финансије,
Радна група, август
године
Рачунски центар
2017. године
ЕТФ

Формирање нових учионица
314 и 315, нове лабораторије за
2016/2017 роботику, и нове просторије за
архиву Факултета

/

јул-новембар
године 2017.
године

Формирање новог амфитеатра
и нове учионице у згради Лоле;
2016/2017 Реновирање 9. спрата у згради
Лоле за канцеларијски простор

/

јул-новембар 2017. Декан, Продекан за
Радна група, август
године
финансије
2017. године

Реновирање и претварање
2016/2017 учионице 70 у рачунарску
учионицу са 60 нових рачунара

Именовање Статутарне
2017/2018 комисије

Одлука Савета
факултета о
јануар-јун 2018.
формирању Статутарне годинa
комисије

Декан, Продекан за
Радна група, август
финансије
2017. године

Савет факултета,
Секретар факултета,
Наставно-научно веће,
Наставно-научно
мај 2018.
веће, Студентски
парламент,

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

ПРОЦЕС
УПРВЉАЊА

ВРЕДНОВАЊЕ
СТУДЕНАТА

Усвајање Плана рада и
процедура за праћење и
2017/2018 унапређење квалитета
високошколске установе у
оквиру стандарда квалитета

Комисија за
обезбеђење и
План рада у процедуре
унапређење
за унапређење
квалитета на
август - новембар
квалитета Факултета за
Факултету,
2017.
школску 2017/2018.
Комисија за
годину
праћење и
унапређење
квалитета наставе

Извештај Комисије за
Усвајање годишњег извештаја о
обезбеђење и
раду комисије за унутрашње
септебар 2017/2018 осигурање квалитета Факултета унапређење квалитета новембар 2018.
на Факултету за
за 2017/2018. год.
2017/2018. год.

2017/2018 Добијање ISO сертификата

/

Планирање обиласка средњих
школа у циљу презентовања
План обиласка
2017/2018 Електротехничког факултета у средњих школа
школској 2017/2018.

Комисија за
обезбеђење и
унапређење
квалитета на
Факултету

Продекан за
школска
финансије,
2017/2018. година Рачунски центар
ЕТФ
септембар/
октобар 2017.
године

Комисија за
обезбеђење и
унапређење квалитета
на Факултету, Комисија
за праћење и
унапређење квалитета
наставе, октобар 2017.

Наставно-научно веће,
октобар 2018.

/

Студент продекан,
Радна група за
Декан,
промовисање ЕТФ- септембар/октобар
2017. године
а, Декан

ВРЕДНОВАЊЕ
СТУДЕНАТА

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

НЕНАСТАВНА
ПОДРШКА

ИСТРАЖИВАЊЕ

Праћење успеха студената
2017/2018 током студија на крају школске
2016/2017.

Измена Правилника о
основним академским и
дипломским академским
2017/2018 студијама да би се студентима
омогућила промена одсека на
3. години студија

/

март-јун 2018.
године

Продекан за
наставу, Комисија
за праћење и
унапређење
квалитета наставе

Одлука у усвајању
измена Правилника о
Наставно-научнно
школска 2017/2018
основним академским
веће, Комисија за
годинa
и дипломским
студије I степена
академским студијама

Одлука о одржавању
Одржавање Пробног пријемног пробног пријемног
испита за упис на основне
испита за упис на
2017/2018 академске студије у школској основне академске
2018/2019. години
студије у школској
2018/2019. години

мај-јун 2018.
години

Организација семинара "Brand Сагласност Руководства октобар децембар 2017.
2017/2018 New Engineers - Od integrala do факултета да се овај
inženjera"
семинар организује
године

Централна комисија
за пријемни испит,
Продекан за
наставу, Наставнонаучно веће
Наставници и
сарадници
Факултета,
Удружење
студената "EESTEC"

Комисија за праћење и
унапређење квалитета
наставе, мај 2018.

Наставно-научно веће,
децембар 2017.

/

/

ИСТРАЖИВАЊЕ

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

НЕНАСТАВНА
ПОДРШКА

Организација сајма послова
2017/2018 "JobFair - Kreiraj svoju
budućnost"

Имплементација електронске
евиденције реферата за
2017/2018 реализацију набавки у оквиру
Информационог система
Факултета

Сагласност Руководства
новембар 2017.
факултета да се овај
године
семинар организује

/

Наставници и
сарадници
Факултета,
Удружења
студената "EESTEC"
и "BEST"

октобар 2017.

Продекан за
финансије,
Рачунски центар
ЕТФ

Увођење електронске
евиденције службених
2017/2018 путовања запослених на
факултету

/

децембар 2017.

Продекан за
финансије,
Рачунски центар
ЕТФ

Унапређење система за
2017/2018 подршку реализацији
пријемног испита

/

фебруар-јун 2018.

Декан, Рачунски
центар ЕТФ

2017/2018 Aнкета о процени квалитета

Извештај о анализи
резултата анкете о
процени квалитета и
школска 2017/
документа о
2018. година
корективним и
превентивним мерама

Комисија за
обезбеђење и
унапређење
квалитета на
Факултету

/

Рачунски центар ЕТФ,
октобар 2017.

Рачунски центар ЕТФ,
децембар 2017.

Рачунски центар ЕТФ,
април 2018.

Наставно-научно веће,
новембар 2017.

Анкета о фирмама
НЕНАСТАВНА
ПОДРШКА

ПРОЦЕС
УПРАВЉАЊА

РЕСУРСИ

2017/2018

Анализа резултата
анкете о фирмама

школска 2017/
2018. година.

Разматрање постојећег Статута, Одлука о усвајању
предлози измена и формирање новог Статута
новог Статута ради
Факултета
2017/2018
усклађивања са новим Законом
о високом образовању

март-октобар
2018. године

Реновирање улаза павиљона
2017/2018 Рашовић и канцеларија
Факултета (20а)

јун-октобар 2018.
године

/

Комисија за
обезбеђење и
унапређење
квалитета на
Факултету
Статутарна
комисија, Секретар
факулета,
Наставно-научно
веће, Савет
факултета
Декан, Продекан за
финансије

Наставно-научно веће,
децембар 2017.

Савет, мај 2018. године

Радна група, август
2018. године

