
Прилог 1.2  

МЕРЕ И СУБЈЕКТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА  

 Субјекте обезбеђења и унапређења квалитета на Физичком факултету у Београду чине сви 

наставници, сарадници, студенти, ненаставно особље Факултета, као и студентски представници. 

Сви субјекти учествују у обезбеђењу квалитета на свом радном месту, кроз наставу, научно-

истраживачки и стручни рад и кроз учешће у раду органа и тела који обезбеђују квалитет.  

 Субјекти обезбеђења и унапређења квалитета обухватају пре свега управу Физичког 

факултета (декан и продекани). Управа у сарадњи са другим субјектима дефинише Стратегију 

обезбеђења квалитета, планира, координира и контролише њено спровођење, спровођење 

корективних мера и укупан рад Факултета. Савет Факултета усваја Стратегију обезбеђења 

квалитета и периодично разматра њено спровођење као и њене евентуалне промене и допуне. 

Наставно-научно веће као стручни орган има пресудну одговорност у обезбеђењу квалитета тако 

што планира мере, акције и носиоце активности за обезбеђење квалитета, разматра извештаје, 

доноси акте о предузимању корективних мера и оцену о испуњености стандарда квалитета. 

Уважавајући значај ове области, Наставно-научно веће, Савет и декан Физичког факултета могу 

именовати радне групе које 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.  

 Студенти су изузетно значајан субјект у Стратегији обезбеђења квалитета као активни 

учесници у наставном процесу. Њихово учешће у обезбеђењу квалитета спроводи се кроз рад 

Студентског парламента, студента продекана и Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета, 

као и других тела које Студенстски парламент формира. 

 Посебну улогу у обезбеђењу и унапређењу квалитета имају две комисије: 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. 

 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 акредитацију 

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.  

 



 Обезбеђење квалитета на Факултету врши се у више области које заједно чине систем 

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 

- oсавремењивање  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 

 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извод из Статута Физичког факултета донетог у јуну 2018. године.  

16.1. Комисија за обезбеђивање и унапређивање  

квалитета на Факултету 

Члан  153. 

 

 Наставно-научно веће Факултета именује посебну Комисију задужену за обезбеђење и унапређење 

квалитета на Факултету. Комисија је стручни и саветодавни орган Наставно-научног већа Факултета који: 

- промовише културу квалитета на Факултету; 

- планира и анализира поступке вредновања целокупног система високог образовања и 

научноистраживачког рада на Факултету; 

- израђује предлог Стратегије за обезбеђење квалитета на Факултету; 

- прати остваривање Стратегије за обезбеђење квалитета на Факултету и предлаже мере и активности у 

циљу побољшања квалитета. 

 Комисија има 9 (девет) чланова и то 6 (шест) из редова наставника и сарадника Физичког факултета, 1 

(једног) представника ненаставног особља запосленог на Факултету и 2 (два) представника из реда студената 

Факултета. 

 Мандат чланова из редова стално запослених на Факултету које бира Наставно-научно веће Факултета траје 

3 (три) године. 

 Студенте чланове Комисије бира Студентски парламент Факултета на период од годину дана. 

 Комисија најмање једном годишње извештава Наставно-научно веће Факултета о стању на подручју 

обезбеђења и унапређења квалитета на Факултету. 

16.2. Комисија за обезбеђивање и унапређивање  

квалитета наставе на Факултету 

Члан 154. 

 

 Наставно-научно веће Факултета именује посебну Комисију за праћење и унапређење квалитета наставе на 

Факултету. 

 Комисија је стручни и саветодавни орган Наставно-научног већа Факултета који: 

- прати и анализира студијски програм и квалитет наставе на Факултету; 

- анализира ефикасност студирања и врши евалуацију стицања ЕСПБ бодова; 

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

 Комисија има 5 (пет) чланова и то 4 (четири) из редова наставника и сарадника Физичког факултета и 1 

(једног) представника из редова студената Факултета. 

 Мандат чланова из редова стално запослених на Факултету које бира Наставно-научно веће Факултета траје 

3 (три) године. 

 Студента члана Комисије бира Студентски парламент Факултета на период од годину дана. Комисија 

најмање једном годишње извештава Наставно-научно веће Факултета о својим активностима на пољу праћења 

и унапређења квалитета наставног процеса на Факултету. 

 


