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СУБЈЕКТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

 
Субјекте обезбеђења и унапређења квалитета на Електротехничком 
факултету у Београду чине сви наставници, сарадници, студенти, и 

ненаставно особље Факултета, као и студентски представници- делегати 
појединих година и одсека. 

 
Субјекти обезбеђења и унапређења квалитета обухватају пре свега управу 

Електротехничког факултета (декан, продекани, секретар Факултета), затим 
Савет факултета, Наставно-научно веће и Студентски парламент. Посебну 

улогу у обезбеђењу и унапређењу факултета имају две комисије које су 
дефинисане Статутом Универзитета у Београду: Комисија за обезбеђење и 

унапређење квалитета на Факултету и Комисија за праћење и унапређење 
квалитета наставе на Факултету. Ове комисије прате и обезбеђују квалитет 

наставног процеса у тесној сарадњи са комисијама за I, II и III степен 
студија. Уважавајући значај ове области, Наставно-научно веће, Савет и 

декан Електротехничког факултета могу именовати радне групе и лица која 
ће непосредно обављати задатке везане за обезбеђење и унапређење 

квалитета у дефинисаним временским периодима. 
 
Општим актом Факултета могу се формирати и други органи и тела за 

обезбеђење и унапређење квалитета.  
 

Сви субјекти обезбеђења и унапређења квалитета на Факултету имају право 
и обавезу да учествују у активностима којима се реализују мере за 

обезбеђење и унапређење квалитета, укључујући и процес самовредновања 
и екстерне евалуације Факултета, као и акредитација Факултета. 

 
Општим актима Факултета, одлукама и документима које доносе органи 

Факултета утврђују се одговорности појединих субјеката обезбеђења и 
унапређења квалитета, а Акционим планом дефинишу се процедуре и 

рокови за обављање предвиђених активности за обезбеђење и унапређење 
квалитета. 

 
КОМИСИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НА ФАКУЛТЕТУ 
 

У складу са чланом 71 Статута Универзитета у Београду: 

 
1) Наставно-научно веће факултета именује посебну комисију задужену 

за обезбеђење и унапређење квалитета на факултету. 

2) Комисија је стручни и саветодавни орган наставно-научног већа 
факултета који: 



a) промовише културу квалитета на факултету; 

b) планира и анализира поступке вредновања целокупног система 

високог образовања и научноистраживачког рада на факултету; 

3) израђује предлог Стратегије за обезбеђење квалитета на факултету; 

4) прати остваривање Стратегије за обезбеђење квалитета на факултету 
и предлаже мере и активности у циљу побољшања квалитета. 

5) Комисија најмање једном годишње извештава наставно-научно веће 
факултета о стању на подручју обезбеђења и унапређења квалитета 

на факултету. 

 

Састав Комисије, коју на предлог декана бира Наставно-научно веће, 
чине шест чланова из редова наставника и сарадника и два члана из 

редова студената, чиме је задовољен услов да бар 20% овог тела морају 
чинити студенти. Комисија најмање једном годишње извештава 

наставно-научно веће факултета о стању на подручју обезбеђења и 
унапређења квалитета на факултету. Мандат чланова комисије је три 

године, осим студентиских представника, чији мандат траје годину дана. 
 

КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ НА 

ФАКУЛТЕТУ 
 

У складу са чланом 72 Статута Универзитета у Београду: 
 

1) Наставно-научно веће факултета именује посебну комисију за 
праћење и унапређење квалитета наставе на факултету. 

2) Комисија је стручни и саветодавни орган Наставно-научног већа 
факултета који: 

a. прати и анализира студијски програм и квалитет наставе на 
факултету; 

b. анализира ефикасност студирања и врши евалуацију стицања 
ЕСПБ бодова; 

3) предлаже мере и активности за унапређење квалитета наставе и 
реформе студијских програма. 

Састав Комисије, коју на предлог декана бира Наставно-научно веће, 

чине шест чланова из редова наставника и сарадника и два члана из 
редова студената, чиме је задовољен услов да бар 20% овог тела морају 



чинити студенти. Мандат чланова комисије је три године, осим 
студентиских представника, чији мандат траје годину дана. Комисија 

најмање једном годишње извештава Наставно-научно веће факултета о 
стању на подручју обезбеђења и унапређења квалитета на факултету. 

 
 

МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 
 

Мере за праћење, обезбеђивање и унапређивање квалитета обухватају 
следеће: 

1. Изградња и развој институционалног оквира за систем управљања 
квалитетом, 

2. Успостављање сталних тела за праћење и контролу квалитета на 
Факултету 

3. Праћење и преиспитивање свих области обезбеђења квалитета: 
утврђивање релевантних индикатора квалитета и поступака за 

преиспитивање и унапређивање квалитета за сваку од дефинисаних 
области, 

4. Усклађивање студијских програма по обиму и садржају са студијским 
програмима ренимираних високошколских установа из области 

електротехнике и рачунарства у земљама Европске уније и САД 

5. Поштовање критеријума за избор наставника и сарадника 

прописаних Законом о високом образовању и актима Универзитета 
у Београду и Електротехничког факултета, 

6. Усклађивање броја наставника и сарадника са националним и 
међународним стандардима у области електротехнике и 

рачунарства 

7. Обезбеђење људских ресурса и инфраструктуре за прикупљање и 

обраду података од значаја за анализу и оцену квалитета и степена 
успешности у остварењу постављених циљева и задатака, 

8. Праћење и усавршавање поступака за реализацију корективних мера 
предложених након анализе података прикупљених кроз поступке 

праћења квалитета, 

9. Спровођење поступка самовредновања и оцене 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 Факулета у интервалима од највише три 
године, 

10. Спровођење спољашње провере квалитета у складу са стандардима 
Националног савета за високо образовање, и међународне евалуације 

у складу са могућностима, 

11. Спровођење поступка акредитације Факултета у складу са 

стандардима Националног савета за високо образовање у законом 
предвиђеном року; 

12. Ширење међународне сарадње, нарочито кроз размену наставника и 
сарадника, размену студената и реализовање заједничких научних 

пројеката, 

13. Развој пројеката који стварају боље услове за мобилност студената и 

наставника и сарадника, 

14. Стално јачање улоге студената у поступцима везаним за квалитет и 

њихово  подстицање да у њима узму учешће, 

15. Обезбеђење техничких и просторних услова за рад представницима 

студената у процесу вредновања наставног процеса и ненаставне 
подршке, 

16. Јачање сарадње са послодавцима, институцијама за запошљавање и 

дипломираним студентима, као значајним изворима повратних 
информација о квалитету компетенција свршених студената, 

17. Јачање сарадње са другим државним и друштвеним институцијама 
које могу бити значајне за дефинисање знања и вештина које чине 

исход образовања свршених студената, 

18. Развој програма за перманентно професионално усавршавање 

свршених студената, 

19. Јавно публиковање и дисеминација резултата вредновања квалитета и 

информација о процесу унапређења квалитета кроз публикације и на 
интернет страници Факултета, 

20. Стручно усавршавање и едукација свих субјеката обезбеђења и 
унапређења квалитета, посебно у области поступака за 

самовредновање, екстерне евалуације и акредитације. 


