
 1 

На основу члана 25 Статута Електротехничког факултета у Београду и 

Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 

високошколских установа (''Службени гласник РС'' број 106/06) Савет 

Факултета је на предлог декана, на седници одржаној 10.12.2007.године, 

донео 

 

СТРАТЕГИЈУ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 
 
 

1. УВОД 

 

Стратегија обезбеђења квалитета Електротехничког факултета у Београду 

је основни документ из области обезбеђења квалитета, који ће се 

периодично преиспитивати и мењати, односно допуњавати и служи као 

полазна основа у изради акционих планова у области обезбеђења 

квалитета.  

 

Стратегија обезбеђења квалитета садржи: опредељење Факултета да 

непрекидно и систематски ради унапређењу свог рада, опредељење за 

изградњуорганизационе културе квалитета, мере и субјекте за обезбеђење 

квалитета, области обезбеђења квалитета и повезаност образовног и 

научноистраживачког рада. 

 

 

2. ДЕКЛАРИСАЊЕ ТРАЈНОГ ОПРЕДЕЉЕЊА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

СИСТЕМА КВАЛИТЕТА  

 

Електротехнички факултет у Београду се чврсто и трајно определио да ће 

непрекидно и систематски у реализацији своје делатности: 

- развијати и промовисати начин рада који признаје значај квалитета и 

осигурања система квалитета рада,  

- радити на унапређењу квалитета својих студијских програма, 

наставе, истраживања, уџбеника и литературе, опреме, ненаставне 

подршке, вредновања наставе од стране студената и процеса 

управљања, 

 

применом стандарда и поступака обезбеђења квалитета које утврђује 
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високошколских установа које је донео Национални савет за високо 

образовање. 

 

 

3. ОБЛАСТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

 

Обезбеђивање и вредновање квалитета на факултету обухвата утврђене 

области обезбеђивања квалитета, а то су: 

• студијски програми сва три нивоа студија; 

• настава; 
• истраживање; 
• вредновање студената; 
• процес управљања; 
• уџбеници и литература; 

• ресурси; 

• ненаставна подршка. 
 

 

4. ЦИЉЕВИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

 

 Циљ израде стратегије обезбеђења квалитета на Факултету је 

обезбеђење високог нивоа квалитета образовања у области електротехничког 

и рачунарског инжењерства. 

 

 Факултет за своје циљеве поставља: 

 

- унапређење квалитета студијских програма и наставе; 

- унапређење научноистраживачког рада наставног особља; 
- осигурање квалитета и то превасходно увођењем механизма 

вредновања који ће осигурати висок ниво квалитета наставе и 

научноистраживачког рада, као и укупног исхода образовног 

процеса; 

- повећање ефикасности студирања на Факултету; 

- даље усавршавање студија које обезбеђују знање, вештине и 

способности прилагођене захтевима тржишта рада; 

- развој образовања током читавог живота; 

- обезбеђење финансирања реализације стратегије квалитета од стране 
оснивача, из сопствених средстава и кроз пројекте са партнерским 

установама и организацијама; 
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- стварање наставног подмлатка; 
- стално унапређење квалитета ненаставне подршке; 
- побољшање услова рада свих запослених; 
- закључивање уговора о сарадњи са стратешким партнерима у земљи, 

из региона, европске и међународне заједнице. 

 

 

5. МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

 

 Мере којима се реализују постављени циљеви обезбеђења квалитета на 

Факултету су: 

- обавезно самовредновање и оцена квалитета студијских програма и 

Факултета као високошколске установе у складу са стандардима 

Националног савета за високо образовање и Правилником о 

стандардима и поступцима за самовредновање и оцењивање 

квалитета Факултета, редовно у трогодишњим интервалима, а по 

потреби и у краћим интервалима; 

- усклађивање студијских програма по обиму и садржају са 

студијским програмима реномираних факултета из области 

електротехничког и рачунарског инжењерства у земљама Европске 

уније и САД; 

- поштовање високих критеријума за издавање уџбеника који су 

усклађени са националним и међународним стандардима; 

- стално инвестирање у лабораторијску опрему која се може 
користити у настави и у научно-истраживачком раду, у аудио-

визуелну опрему за наставу, у циљу достизања националних и 

међународних стандарда;  

- усклађивање броја наставника и сарадника са националним и 

међународним стандардима; 

- поштовање високих критеријума за избор наставника и сарадника и 

њихово усклађивање са националним и међународним 

критеријумима; 

- акредитација Факултета у складу са стандардима Националног 
савета за високо образовање у Законом прописаном року; 

- обезбеђење јединства образовног, стручног и научноистраживачког 

рада чији се садржаји и резултати, односно знања користе у 

наставном процесу; 

- продубљивање и ширење међународне сарадње са реномираним 

установама и центрима у свету кроз заједничке студијске програме, 
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пројекте, боравке наших наставника и сардника у тим установама и 

центрима; 

- успостављање сталне сарадње са Националном службом за 

запошљавање, послодавцима и студентима који су завршили студије 

у циљу добијања повратне информације о квалитету студијских 

програма и компетенција које су стекли студенти завршетком 

студија (примена стечених знања у пракси); 

- стална едукација ненаставног особља у областима њиховог рада, у 
вештини комуникације и коришћењу рачунарског хардвера и 

софтвера; 

- успостављање сталног тела за праћење и контролу квалитета на 

Факултету - Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета 

Факултета; 

- обезбеђење кадрова, инфраструктуре за прикупљање и обраду 

података од значаја за анализу и оцену квалитета и степена 

успешности у остваривању постављених циљева и задатака; 

- обезбеђење услова за за рад представника студената на вредновању 
наставе; 

- обавеза јавног публиковања резултата вредновања квалитета на web 

сајту Факултета или на други одговарајући начин; 

- обезбеђење неопходних услова којима се постиже задовољство 
студената, наставног и ненаставног особља и других корисника 

знања која се стичу на Факултету. 

 

 

6. СУБЈЕКТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

 
 Субјекти обезбеђења квалитета су сви запослени на Факултету и 

студенти. Они учествују у обезбеђењу квалитета кроз одговарајуће органе, 

стручне комисије и тела: Комисијa за обезбеђење и унапређење квалитета 

Факултета (коју чине запослени на Факултету и студенти), Наставно-научно 

веће, комисије за I, II i III степен студија, Комисијa за издавачку делатност,  

контролне тимове (који контролишу спровођење важећих процедура), 

Студентски парламент и његове комисије. 

Права и обавезе свих субјеката обезбеђења квалитета су регулисана 

општим и појединачним актима Факултета. 

Сви субјекти имају право и обавезу да учествују у обезбеђењу 

квалитета на свом радном месту и кроз учешће у раду органа и тела која 

обезбеђују квалитет. 
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7. ПОВЕЗАНОСТ ОБРАЗОВНЕ, НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ И СТРУЧНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 

 

Електротехнички факултет захтева од свих својих наставника и сарадника да 

се баве научно-истраживачким и стручним радом у својој ужој области за 

коју су изабрани у звање. На тај начин ће у процесу активне наставе унети 

елементе и резултате истраживања као и решавање проблема из праксе.  

 

Такође, студенти своја знања, вештине и ставове стичу кроз класичне видове 

наставе, стручну праксу и кроз учешће у научно-истраживачким пројектима. 

 

Већина наставника и сарадника учествује у научним пројектима 

Министарства за науку Републике Србије, у пројектима за потребе великих 

система ( Електропривреда Србије, Телеком Србије, Војска Србије и др) чиме 

се додатно обезбеђује повезаност образовања, научно-истраживачке и 

стручне делатности. 

 

 

8. АКЦИОНИ  ПЛАН 

 

За спровођење ове Стратегије Комисија за обезбеђење и унапређење 

квалитета Факултета сачиниће Акциони план по областима обезбеђења 

квалитета, којим ће се ближе утврдити неопходне активности  са роковима 

извршења као и  радне групе са конкретним задужењима.  
 

 

 

9. ЗАВРШНИ  ДЕО 

 

 Ову Стратегију објавити на web сајту и огласној табли Факултета. 

 

ПРЕДСЕДНИК  САВЕТА 

 

 

Проф.др Мирослав Л. Дукић 
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