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СТРАТЕГИЈУ ОБЕЗБЕЂЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 
 
 

1. УВОД 
 

Стратегија обезбеђења и унапређења квалитета (у даљем тексту Стратегија)  је јавни, стратешки и 
развојни документ у области успостављања, праћења и унапређења квалитета на Физичком факултету 
Универзитета у Београду (у даљем тексту Факултет). 
 
Факултет је трајно опредељен да континуирано и систематски ради на унапређивању квалитета у свим 
областима свог рада. Стратегија дефинише основне циљеве и приоритете у оквиру делатности које 
обавља Факултет и даје основу за унапређење система квалитета. У складу са Законом и Статутом, 
Факултет обавља делатност високог образовања обједињујући образовни, научно-истраживачки и 
стручни рад. Факултет такође обавља издавачку делатност у оквиру потреба високог образовања као и 
послове којима се комерцијализују резултати научно-истраживачког рада.  
 
Стратегија је трајни документ Факултета који ће се периодично мењати и допуњавати, и служи као основ 
за израду акционих планова у области обезбеђења и унапређења квалитета. 
 
 

2. МИСИЈА ФАКУЛТЕТА 
 

Полазећи од тога да је високо образовање основ за развој друштва заснованог на знању као и основ 
унапређења људских права и слобода, мисија Факултета је да кроз образовање, научно-истраживачки 
рад и учешће у развоју друштва омогући највише академске стандарде и школује врхунске стручњаке, 
наставнике и истраживаче у областима физике и метеорологије. Креирањем научних знања и стручних 
компетенција и трансфером знања омогућава се социјални, културни и економски развој и подржава 
даљи напредак друштва.  
 
Факултет је трајно опредељен да унапреди квалитет високог образовања, да свој развој усклађује са 
стратегијама развоја образовања и развоја науке у Србији, и принципима на којима се формира 
Европски простор високог образовања и Европски истраживачки простор. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ  
 
 

3. ЦИЉЕВИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 
 
Циљ израде Стратегије обезбеђења и унапређења квалитета је да осигура висок ниво студирања и 
научног рада у областима физике и метеорологије на Факултету. 
 
Факултет за своје циљеве поставља: 
 
- унапређење студијских програма и квалитета, услова и опреме за извођење наставе  
- даље усавршавање студија у складу са најновијим знањима из физике и метеорологије тако да 
дипломирани студенти стекну компетенције прилагођене захтевима тржишта рада 
- повећање ефикасности студирања 
- јачање партнерске улоге студената у високом образовању 
- осигурање квалитета увођењем механизама вредновања који ће обезбедити висок ниво укупног 
исхода образовног процеса 
- унапређење квалитета и обима научно-истраживачког рада 
- развој научно-истраживачког подмлатка и континуирано унапређење знања свих запослених 
- повећање учешћа на међународним пројектима и обима међународне сарадње 
- повећање обима примене научно-истраживачког рада 
- промовисање и подршка мобилности студената, наставника и сарадника 
- побољшање организације рада Факултета и процеса управљања 
- повећање учешћа и доприноса културном и економском развоју друштва 
- промовисање улоге природних наука и научног приступа у разумевање света и развоју друштва  
- повећање учешћа у академском животу Универзитета и европске академске заједнице 
 
 
 

4. МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 
 
Мере којима се реализују циљеви обезбеђења квалитета на Факултету су: 
 
-  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 
- иновирање  студијских програма и усклађивање по обиму и садржају са савременим научним и 
стручним достигнућима, као и са програмима реномираних факултета из области физике и 
метеорологије  
- припрема нових студијских програма у складу са потребама тржишта рада 
- поштовање високих критеријума за избор наставника и сарадника и њихово усклађивање са 
националним и међународним критеријумима 
- усклађивање броја наставника и сарадника са националним и међународним стандардима 
- унапређивање квалитета наставног процеса, ефикасности учења и применљивости исхода учења кроз 
примену савремених технологија и иновативни приступ 
- инвестирање у лабораторијску опрему, рачунарске ресурсе и библиотеку у циљу достизања 
међународног нивоа и стандарда 
- акредитација Факултета у складу са стандардима Националног савета за високо образовање у Законом 
прописаном року 



- акредитација Факултета као научно-истраживачке организације у складу са Законом о 
научноистраживачкој делатности и Правилником о вредновању научно-истраживачког рада  
- обезбеђење јединства образовног, научно-истраживачког и стручног рада чији се садржаји и резултати 
користе у наставном процесу 
- развој наставног и научно-истраживачког подмлатка, стручно усавршавање наставног и ненаставног 
особља  
- продубљивање и ширење међународне сарадње са реномираним установама у свету кроз заједничке 
студијске програме, истраживачке пројекте, боравке наставника и сарадника и мобилност студената 
- ангажовање Факултета на унапређењу услова студирања и студентског организовања 
- ангажовање Факултета на реализацији студентских стручних пракси у земљи и иностранству 
- унапређење сарадње са послодавцима и дипломираним студентима у циљу добијања повратне 
информације о квалитету студијских програма и компетенција 
- унапређење услова за рад представника студената у вредновању наставе 
- унапређење рада сталних тела за контролу квалитета на Факултету и обезбеђење ресурса за 
организовано прикупљање, обраду и анализу података за процену оствареног квалитета 
- обавеза јавног публиковања резултата вредновања на сајту  Факултета 
 
 
 
 

5. СУБЈЕКТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 
 
Субјекти обезбеђења и унапређења квалитета су сви запослени на Факултету и студенти. Сви субјекти 
имају право и обавезу да учествују у обезбеђењу квалитета на свом радном месту и кроз учешће у раду 
органа и тела који обезбеђују квалитет. Права и обавезе субјеката обезбеђења квалитета регулисана су 
општим и појединачним актима Факултета. 
 
Субјекти обезбеђења и унапређења квалитета обухватају пре свега управу Факултета (декан и 
продекани) затим Савет Факултета, Наставно-научно веће и Студентски парламент. Посебну улогу у 
обезбеђењу квалитета имају Комисија за обезбеђење и унапређење система високог образовања и 
научно-истраживачког рада и Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе. Комисије врше 
континуирано праћење квалитета рада на Факултету. Састав, број чланова и начин избора комисија 
утврђује се Статутом Факултета. 
 
 
  

6. ОБЛАСТИ  ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 
 

Обезбеђивање квалитета рада на Факултету врши се у следећим областима: 
- студијски програми 
- наставни процес 
- наставници и сарадници 
- студенти (селекција при упису, оцењивање) 
- научно-истраживачки рад 
- сарадња са другим образовним и научно-истраживачким организацијама 
- простор и опрема 
- информатички ресурси 
- уџбеници, библиотека 
- ненаставна подршка 
- финансирање 



- процес управљања 
 

 
 

7. АКЦИОНИ ПЛАН 
 

За спровођење ове Стратегије надлежно је Наставно-научно веће Факултета и Комисија за обезбеђење и 
унапређење квалитета, које ће сачинити и усвојити Акциони план за спровођење политике обезбеђења 
и унапређења квалитета. Тим планом биће ближе утврђене мере и активности за унапређење квалитета, 
радне групе или тела која ће спроводити активности као и рокови за спровођење мера и плана. 

 
 
 

8. ЗАВРШНИ ДЕО 
 

Ову Стратегију објавити на огласној табли и сајту Факултета. 
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