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УВОД
Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета Универзитета Унион у
Београду (у даљем тексту: Извештај) сачињен је од стране Комисије за квалитет,
именоване Одлуком Сената Универзитета од 21.01.2009. године. Извештајем се са
становишта испуњења квалитета критички третирају сви аспекти релевантни за
функционисање Универзитета. На тај начин извештај служи као портфолио квалитета
Универзитета за анализу недостатака и предности, а њиме се истовремено указује и на
правце акција у циљу отклањања евидентираних слабости. Форма извештаја је складу
са Упутствима за припрему извештаја о самовредновању утврђеним од стране
Националног савета за високо образовање.
Извештај се састоји из три дела:
1. Основни подаци о Универзитету
2. Оцена испуњености стандарда квалитета Факултета унутар Универзитета
3. Прилози
У првом делу Извештаја укратко се презентирају основни подаци релевантни за рад
Универзитета. У другом делу Извештаја презентирају се резулатати спроведеног
оцењивања испуњености стандарда квалитета Факултета у саставу Универзитета. У
трећем делу извештаја специфицирају се још једном сви Прилози на основу којих је
сачињен Извештај, а који су навођени у другом делу у оквиру појединих стандарда
квалитета.

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УНИВЕРЗИТЕТУ
Универзитет Унион у Београду (у даљем тексту: Универзитет) основан је
21.06.2005. године, уговором о оснивању бр. II /3 ОВ. Бр. 1327/05, овереним код Другог
општинског суда у Београду.
Републички савет за развој универзитетског образовања је својим решењем број 612–
00–296/2004–04, од 13.06.2005. дао сагласност на Елаборат о оправданости оснивања
Универзитета «Унион», са седиштем у ул. Цара Душана 62–64 у Београду.
Министарство просвете и спорта Републике Србије је утврдило испуњеност услова за
почетак рада и обављања делатности Универзитета „Унион“ у Београду , решењем број
612-00-296/2004-04 од 07.07.2005. године.

Регистровано седиште Универзитета је у Београду, ул. Цара Душана 62-64. На
седници Савета Универзитета донета је одлука о промени седишта која још увек није
реализована уписом у регистар код Трговинског суда у Београду, али је поднет захтев
за упис промене седишта.
На Универзитету „Унион“ у школској 2008/2009. години наставу похађа укупно
2548 студената.
Универзитет у свом саставу има пет факултета.
1.

Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и
финансирање основана је 2005. године са седиштем у Београду, ул. Змај
Јовина бр.12.Образовно-научно поље факултета су друштвено хуманистичке
науке. Факултет има 390 студената, а од тога на основним академским
студијама 327 и на дипломским академским студијама 63 студента. Укупан
број наставника је 23 и то 7 редовних професора, 6 ванредних професора, 8
доцената и 2 наставника страног језика. Факултет има 15 сарадника, око 2000
библиотечких јединица, 74 рачунара и простор од 1150 м2.

2.

Факултет за индустријски менаџмент основан је 2002. године, са основним
студијама у четворогодишњем трајању и школовању за инжењере
индустријског менаџмента са три усмерења: производном, информатичком и
економском. Седиште факултета је у ул.Мајке Југовића 4, 37 0000 Крушевац.
Последипломске студије обухватају специјалистичке студије, магистарске
студије и израду и одбрану докторских дисертација. Ове студије реализоване
су у следећем обиму: основне студије у четворогодишњем трајању завршило
је 435 студената; специјалистичке студије у једногодишњем трајању завршило
је 11 студената; магистарске студије у двогодишњем трајању завршило је 6
студената; докторске дисертације успешно је одбранило 14 кандидата.

3.

Академија за дизајн (раније Факултет за дизајн) основана је 2002. године
ради унапређења и афирмације дизајна и његовог ширења у привредним и
непривредним делатностима, а посебно у образовању.Седиште Академије је у
ул. Крфска 7, Београду, На академији се реализују следећи нивои и врсте

студија. Првобитне основне студије у четворогодишњем трајању обухватају
образовање дипломираних дизајнера на усмерењима Графички дизајн, Модни
дизајн, Дизајн ентеријера и намештаја, Дизајн производа и Дизајн
мултимедија.
4.

Рачунарски факултет основан је 2003. године, са седиштем у ул. Кнез
Михајлова 6 у Београду, а почео је са радом 2004. године. Рачунарски
факултет своју образовну делатност остварује кроз академске студијске
програме првог, другог и трешег степена, струковни студијски програм првог
степена, као и кроз научно-истраживачки и стручни рад. На факултету је
укупно ангажовано 25 наставника, од тога 3 предавача, 9 доцената, 6
ванредних професора и 7 редовних професора, као и 16 сарадника (8
сарадника у настави и 8 асистената). Тренутно, основне академске студије
похађа 220 студената, дипломске академске студије 25 студената, основне
струковне студије 165 студената, а докторске студије 30 студената.

5.

Правни факултет "Универзитета Унион", ул. Гоце Делчева 36. На
факултету се реализују основне академске студије, дипломске академске
студије, специјалистичке академске студије, мастер студије као и докторске
студије. Факултет ангажује 50 наставника и сарадника, од тога 7 доцената, 8
ванредних професора, 9 редовних професора, 17сарадника у настави, 4
асистента и 5 предавача. Тренутно, основне академске студије похађа 800
студената, дипломске академске студије 50 студената, специјалистичке
академске студије 30 студената, мастер и докторске студије 30 студената.

2. ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА
Стандард 1. Стратегија обезбеђења квалитета
Стратегија обезбеђења квалитета Универзитета 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.
Универзитет има Стратегију обезбеђења квалитета која изражава опредељење
Универзитета за изградњу организационе културе квалитета, указује на повезаност
научне, стручне и уметничке делатности и доступна је на сајту Универзитета.
Оцена испуњености: Квалитет задовољава у потпуности
Препоруке: Неопходно је да се Стратегија обезбеђења квалитета најмање на сваке
три године ревидира ради њеног унапређења. Потребно је формирати базе података за
праћење и контролу квалитета студијских програма, наставе и услова рада,
обезбеђивањем адекватних људских и техничких ресурса. Универзитет ће тако моћи да
правилно и објективно анализира и прати квалитет у свим областима као и степен
успешности у остваривању постављених циљева и задатака.

Прилог 1: Одлука о усвајању стратегије обезбеђења квалитета
Прилог 2: Стратегија обезбеђења квалитета

Стандард 2: Стандарди и поступци обезбеђења квалитета
Савет Универзитета је на седници одржаној 18.06. 2007. године усвојио Правилник
о.самовредновању и студентском вредновању рада наставника. Доношењем овог
Правилника Универзитет је утврдио стандарде за обезбеђење квалитета и поступке за
обезбеђивање минималног нивао квалитета рада.
Основни инструменти за самовредновање су упитници-анкете које спроводе
Факултети у саставу Универзитета. Анкетирање је анонимно и спроводи се у
утврђеним терминима утврђеним у Правилнику о самовредновању и о студентском
самовредновању рада наставника усвојеном 18.06.2007 године од стране Савета
Универзитета а на основу члана 65 став 11. закона о високом образовању („Сл.гласник
РС“ бр. 76/05).
Правилник је доступан јавности на сајту Универзитета.
Сви запослени и студенти упознати су са стандаридма Универзитета и поступцима
за обезбеђивање квалитета.
Оцена испуњености: Квалитет задовољава у потпуности
Прилог 1: Правилник о самовредновању и студентском вредновању рада
наставника

Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета
На Универзитету је изграђена организациона структура за обезбеђење квалитета и
њу чине субјекти обезбеђења квалитета и документи којима се прописују области
обезбеђења квалитета, стандарди, као и поступци за њихово спровођење.
Статутом Универзитета дефинисана су права и обавезе односно задаци субјеката
обезбеђења квалитета.
Комисија за квалитет формирана је одлуком Сената Универзитета од 21. 01. 2009.
године. Комисија има пет чланова: проф др. Катарина Дамњановић, председник
комисије; проф. Др Ђорђе Бабић, члан комисије; доцент др Предраг Дедејић, члан
комисије; доцент др Милан Крстић, члан комисије; и као представник студенатастудент Бојана Тривић, члан Комисије. Задатак комисије је да врши проверу и оцену
рада Универзитета и да о томе подноси годишњи извештај.
Посебно место у систему обезбеђења квалитета имају студенти што је и утврђено у
општим актима Универзитета – Статуту и Правилнику о самовредновању и
студентском вредновању рада наставника.
Оцена испуњености: Квалитет задовољава у потпуности
Прилог 1:Извод из Статута (чланови 42, 43, 45, 47 и 101).
Прилог 2: Одлука Савета или Сената о формирању Комисије
Прилог 3: Правилник о самовредновању и студентском вредновању рада
наставника

Стандард 4: Квалитет студијских програма
На основу извештаја Факултета у саставу Универзитета утврђено је да су сви
студијски програми који се реализују на Факултетима усклађени са принципима
Болоњске декларације; сви студијски програми су целовити и научно утемељени; сви
имају елементе утврђене законом и сви обезбеђују мобилност студената и наставника.
Студијски програми су најважнији сегмент у оквиру образовних делатности
Факултета, па је потребно обезбедити механизме да се континуирано прате и
проверавају цилјеви и задаци, структура радног оптерећења студената,
осавремењивање садржаја, метода и облика рада као и повратне информације о
квалитету студијских програма од послодаваца и других органиација из окружења. У
том смислу сви Факултети у оквиру Универзитета упоређивали су своје курикулуме са
курикулумима одговарајућих страних високошколских установа, вршили анкете,
проверавали усклађеност циљева студијских програма са основним задацима и
циљевима Факултета, процентуалну заступљеност група предмета у односу на укупан
број ЕСПБ у студијском програму и у односу на укупан број ЕСПБ, ниво расподеле
радног оптерећења студената у оквиру сваког предмета у студијском програму мерено
бројем ЕСПБ бодова итд.
Према подацима из Извештаја факултета о самовредновању резултати су следећи:
Академија за дизајн: квалитет за довољава уз могућност побољшања
Београдска банкарска академија-Факултет за банкарство: квалитет задовољава
уз могућност побољшања
Факултет за индустријски менаџмент: квалитет задовољава у потпуности
Рачунарски факултет: квалитет задовољава уз могућност побољшања
Правни факултет Универзитета "Унион": квалитет задовољава уз могућност
побољшања.
Оцена испуњености: Квалитет задовољава уз могућност побољшања
Препорука: утврдити на нивоу Универзитета садржај анкете за оцену квалитета и
анкетирати студенте на крају сваке школске године, прибавити повратне информације
од послодаваца у писаној форми, развијати међународне котакте са престижним
високошколским институцијама у циљу унапређивања стандарда за реализацију
студијских програма и њихове компетитивности са европским студијским програмима,
наставити са континуираним усавршавањем студијских програма на основу резултата
студентских евалуација (провера оптерећења, квалитет наставе, наставних материјала,
исходи учења....).
Стандард 5: Квалитет наставног процеса
Обезбеђење квалитета наставног процеса постуже се кроз интерактивност наставе,
укључивање примера у наставу, професионални рад наставника и сарадника, доношење
и поштовање планова рада по предметима, као и праћење наставе и предузимање
потребних мера у случају ниског квалитета наставе.
Сви факултети су својим унутрашњим актима утврдили поступке за оцену и
контролу квалитета наставног процеса и у својим извештајима изнели резултате анкета
на основу којих је извршена провера квалитета.

Резултати су следећи:
Академија за дизајн:Квалитет наставног процеса задовољава уз могућност
побољшања
Београдска банкарска академија-Факултет за банкарство: квалитет задовољава
уз могућност побољшања
Факултет за индустријски менаџмент: квалитет задовоља уз могућност
побољшања
Рачунарски факултет: квалитет задовољава уз могућност побољшања
Правни факултет Универзитета "Унион": квалитет у потпуности задовољава
Оцена испуњености: Квалитет задовољава уз могућност побољшања

Стандард 6: Квалитет уметничко-истраживачког, научно-истраживачког и
стручног рада
Факултети непрекидно раде на подстицању, обезбешењу услова, праћењу и провери
резултата уметничко-истраживачког, научно-истраживачког и стручног рада.
Унутрашњим актима факултета прописане су систематске провере оквалитета, док код
неких факултета постоје и посебни Центри за научноситраживачки рад који прате
квалитет научноистраживачког рада и подносе извештаје Наставно-научном већу (нпр.
Факултет за банкарство).
Савет Универзитета је на седници одржаној 26.02. 2007. године усвојио правилник о
Научно-истраживачком и уметничком Центру Универзитета у коме је прописано да
Универзитет врши научно-истраживачки рад на пољима природно-математиочких
наука, друштвено-хуманистичких наука и техничко-технолошких наука, а уметнички
рад на пољу уметности. Циљ Центра је унапређивање научноистраживачког и
уметничког рада на Универзитету, у складу са законом и Статутом. Центар се стара о
прибављању пројеката, предлаже, припрема и организује рад на научноистраживачким
и уметничким пројектима, те припрема мултидисциплинарне студијске програме и
стара се о њиховом извођењу.
По факултетима испуњење овог стандарда изгледа овако:
Академија за дизајн : Квалитет задовољава уз могућност побољшања
Београдска банкарска академија-Факултет за банкарство: квалитет задовољава
уз могућност побољшања
Факултет за индустријски менаџмент: квалитет задовољава уз могућност
побољшања
Рачунарски факултет: нема коначну оцену/ квалитет задовоља уз могућност
побољшања
Правни факултет Универзитета "Унион: квалитет у потпуности задовољава
Оцена испуњености: Квалитет задовољава уз могућност побољшања
Препоруке: Треба подстицати наставнике и сараднике на свим Факултетима да
конкуришу за доделу пројеката Министарства науке и међународних пројеката.
Универзитет би требало да обезбеди средства за суфинансирање студената и младих
истраживача на учешће на студентским конгресима, студенским разменама у

иностранству и научним конгресима. Требало би увести универзитетску базу података
о научноистраживачким референцама наставника и сарадника и пројектима на којима
су ангажовани. Такође, посебним правилиником треба регулисати надлежност Центра
за праћење контроле научноистраживачког рада на факултетима и Универзитету, те
његову обавезу подношења одговарајућег извештаја Комисији за квалитет.
Прилог 1:
Универзитета

Правилник

о

Научно-истраживачком
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Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника
Квалитет наставника и сарадника Факултети унутар Универзитета обезбеђују
пажљивим планирањем и избором наставника и сарадника на основу јавног поступка,
планирањем и усклађивањем броја наставника и сарадника са националним
стандардима, поштовањем високих критеријума за избор у одговарајуће звање,
стварањем услова за стално усавршавање, провером квалитета рада наставног особља у
свим фазама наставног процеса и спровођењем квалитетне селекције младих кадрова.
Сви Факултети универзитета Унион у својим Статутим и другим актима предвидели
су услове и поступак избора наставника као и начине систематске провере квалитета
њиховог рада. Универзитет је активно укључен у проверу квалитета наставника, у
оквиру поступка избора у наставничка звања.
На основу извештаја о спроведеним анкетама квалитет наставника и сарадника по
Факултетим изгледа овако:
Академија за дизајн :Квалитет задовољава у потпуности
Београдска банкарска академија-Факултет за банкарство: квалитет задовољава
уз могућност побољшања
Факултет за индустријски менаџмент: квалитет задовољава у потпуности
Рачунарски факултет: квалитет задовољава уз могућност побољшања
Правни факултет Универзитета "Унион: квалитет у потпуности задовољава
Оцена испуњености: Квалитет задовољава у потпуности
Препопуке: На свим факултетима треба наставити рад на даљем побољшању
квалитета нставника и сарадника, доношењем дугорочних планова и политика
запошљавања и ангажовања наставника и сарадника у складу са захтевима
акредитованих студијских програма, а полазећи од потребе да се наставни процес на
факултетима организује на квалитетан, рационалан и ефикасан начин.
Прилог 1: . Правилник о начину и поступку заснивања радног односа наставника и
стицања звања наставника и сарадника

Стандард 8: Квалитет студената
Квалитет студената се обезбеђује селекцијом студената приликом уписа на унапред
прописан и јаван начин, оцењивањем студената током рада у настави, перманентним
праћењем и проверавањем резултата оцењивања и пролазности студената, као и
предузимањем одговарајућих мера у случају пропуста.

Сви факултети унутар Универзитет својим унутрашњим актима уредили су и
предвидели систематску проверу квалитета студената и на основу достављених
података квалитет студената изгледа овако:
Академија за дизајн : квалитет задовољава уз могућност побољшања
Београдска банкарска академија-Факултет за банкарство: квалитет задовољава
уз могућност побољшања
Факултет за индустријски менаџмент: квалитет задовоља уз могућност
побољшања
Рачунарски факултет: квалитет задовоља уз могућност побољшања
Правни факултет Универзитета "Унион: квалитет у потпуности задовољава
Оцена испуњености: Квалитет задовољава уз могућност побољшања
Препоруке: Универзитет и сви факултети у његовом саставу треба константно да
раде на преиспитивању и побољшању поступка иницијалне селекције студената, као и
да активно раде на промоцији виших степена академских студија код већ уписаних
студената.
Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких
ресурса
Сви Факултети Универзитета обезбеђују својим студентима уџбенике, учила и
помоћна наставна средства неопходна за савлађивање градива. Квалитет уџбеника и
литературе се обезбеђује континуираним унапређивањем издавачке делатности
Факултета као и рада њихових библиотека.
Универзитет је усвојио Правилник о издавачкој делатности и уџбеницима, којим су
прописани стандарди квалитета публикација, начин провере квалитета, као и поступак
објављивања публикација.
Унутрашњим актима факултета одређена је стална провера квалитета уџбеника,
литературе, библиотечких и информатичких ресурса.
На основу достављених података и резултата анкета може се констатовати следеће:
Академија за дизајн :квалитет задовољава уз могућност побољшања
Београдска банкарска академија-Факултет за банкарство: квалитет задовољава
уз могућност побољшања
Факултет за индустријски менаџмент: квалитет задовољава у потпуности
Рачунарски факултет: квалитет задовољава уз могућност побољшања
Правни факултет Универзитета „Унион“: квалитет задовољава у потпуности
Оцена испуњености: Квалитет задовољава уз могућност побољшања
Прилог 1: Правилник о издавачкој делатности и уџбеницима
Стандард 10: Квалитет управљања Факултетом и квалитет ненаставне
подршке
Овај елемент обезбеђује се утврђивањем надлежности и одговорности органа
управљања, пословодних органа и организационих јединица за ненаставну подршку,
као и сталним праћењем и провером њиховог рада.
Осим Статутом Универзитета, органи, радна тела, комисије и радна места на
Универзитету и одговарајуће надлежности регулисани су Правилником о организацији
и систематизацији послова на Универзитету, усвојеним 18. 06. 2007. године.

Сви факултети у оквиру Универзитета у својим унутрашњим актима предвидели су
систематску проверу квалитета ненаставне подршке, неки су доставили податке након
спроведених анкета запослених. Збирни резултати изгледају овако:
Академија за дизајн :квалитет задовољава уз могућност побољшања
Београдска банкарска академија-Факултет за банкарство: квалитет задовољава
уз могућност побољшања
Факултет за индустријски менаџмент: квалитет задовољава у потпуности
Рачунарски факултет: квалитет задовоља уз могућност побољшања
Правни факултет Универзитета "Унион: квалитет у потпуности задовољава
Оцена испуњености: Квалитет задовољава уз могућност побољшања
Прилог 1: Статут Универзитета
Прилог 2: Правилник о организацији и систематизацији послова на Универзитету
Стандард 11: Квалитет простора и опреме
Универзитет испуњава законом предвиђене услове за обаваљање послова у оквиру
своје надлежности – поседује одговарајуће просторије и опрему.
Факултети у саставу Универзитета поседују задовољавајуће просторне капацитете
(амфитеатре, зборнице, рачунске учионице, библиотеке, читаонице, кабинете итд.),
адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему. Факултети континуирано
прате и усклађују своје просторне капацитете и опрему са потребама наставног
процеса, уметничко-истраживачког и научно-истраживачког рада и бројем студената.
Сви факултети и Универзитет располажу одговарајућим простором и то:
Академија за дизајн :квалитет задовољава уз потпуности
Београдска банкарска академија-Факултет за банкарство: квалитет задовољава
уз могућност побољшања
Факултет за индустријски менаџмент: квалитет задовоља у потпуности
Рачунарски факултет: квалитет задовоља уз могућност побољшања
Правни факултет Универзитета "Унион: квалитет у потпуности задовољава
Оцена испуњености: Квалитет задовољава у потпуности

Стандард 12: Финансирање
Сви факултети у саставу Универзитета својим унутрашњим актима уређују проверу
квалитета финансирања како би дугорочно обезбедили финансијска средстава
неопходна за реализацију наставе и истраживања.
Универзитет се финансира чланарином коју плаћају факултети у саставу
Универзитета и то у износу од 2 евра по студенту, као и приходима од одлука које
донесе Сенат као што су нострификације, именовања комисија. ,
Према извештајима доставиљеним са факултета ситуација је следећа.
Академија за дизајн :квалитет задовољава, али уз могућности побољшања
Београдска банкарска академија-Факултет за банкарство: квалитет задовољава
уз могућност побољшања.

Факултет за индустријски менаџмент: квалитет задовоља у потпуности
Рачунарски факултет: квалитет задовоља уз могућност побољшања
Правни факултет Универзитета "Унион: квалитет у потпуности задовољава
Оцена испуњености: Квалитет задовољава у потпуности
Препоруке: Предузети активности за оснивање фондова и фондација ради
обезбеђивања стипендија најбољим студентима и финансијске подршке издавачкој
делатности.
Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета
Сви факултети у саставу Универзитета својим статутима и правилницима
обезбеђују значајну улогу студената у процесу обезбеђивања квалитета. Тако свака
Комисија за квалитет на факултетима има чланове који су студенти, при чему
Студентски парламенти и студенти -продекани редовно прате овај процес. Студентима
је омогућено да на одговарајући начин дају мишљење о стратегији, стандардима,
поступцима и документима којима се обезбеђује квалитет, укључујући и резултате
самовредновања и оцењивања квалиетта факултета.
На Универзитету постоји Студентски парлемант универзитета, чији се чланови бирају у
априлу сваке године. Студентски парламент преко својих представника у стручним
органима и телима Универзитета учествује у одлучивању о питањима која се односе на
осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности
студирања и утврђивања броја ЕСП бодова. У овим стручним органима и телима
студенти чине најмање 20% чланова. Чланови Студентског парламента Универзитета
су представници студентских парламената факултета у његовом саставу, и то по три
представника сваког факултета. Студентски парламент Универзитета такође бира
студента проректора.
Према подацима достављеним у Извештајима о самовредновању факултета унутар
Униврзитета улога студената у самовредновању и провери квалитета изгледа овако:
Академија за дизајн :квалитет задовољава у потпуности
Београдска банкарска академија-Факултет за банкарство: квалитет задовоља уз
могућност побољшања
Факултет за индустријски менаџмент: квалитет задовоља у потпуности
Рачунарски факултет: квалитет задовоља уз могућност побољшања
Правни факултет Универзитета "Унион: квалитет у потпуности задовољава
Оцена испуњености: Квалитет задовољава уз могућност побољшања
Препоруке: Појачати учешће студената у раду Универзитета поготово након
формирања Комисије за квалитет на нивоу Универзитета. Бољим обавештавањем о
начину учешћа представника Студентског парламента Универзитета у органима и
телима Универзитета, анимирати његове представнике за веће учешће у њиховом раду.

Стандард 14: Системско праћење и периодична провера квалитета
Сви факултети у оквиру Универзитета континуирано и систематски прикупљају
потребне информације о обезбеђењу квалитета и обављају периодичне провере у свим
областима обезбеђења квалитета.

Факултети су усвојили Правилнике о стандардима и поступцима за самовредновање
и оцењивање квалитета и у оквиру њих и поступке за систематско праћење и
прикупљање информација о обезбеђењу квалитета.
Статутом Универзитета предвиђено је да Комисија за квалитет најмање једном
годишње подноси извештај Сенату. Универзитет Унион је усвојио Правилник о
самовредновању и о студентском вредновању рада наставника на седници од
18.06.2007. године у коме је као један од основих принципа проглашен непрекидни и
систематски рад на унапређењу студијских програма и изградња организоване културе
квалитет.
Сви факултети у оквиру Универзитета су у својим Извештајима доставили
одговарајуће податке, што на нивоу Универзитета изгледа како следи:
Академија за дизајн :квалитет задовољава у потпуности
Београдска банкарска академија-Факултет за банкарство: квалитет задовољава уз
могућност побољшања.
Факултет за индустријски менаџмент: квалитет задовоља у потпуности
Рачунарски факултет: квалитет задовоља уз могућност побољшања
Правни факултет Универзитета "Унион: квалитет у потпуности задовољава
Оцена испуњености: Квалитет задовољава у потпуности
Препоруке: Усавршити механизме и инструменте за континуирано и координисано
праћење квалитета и резултата квалитета наставника, сарадника и наставног процеса у
целини, те, кроз различите кампање, развијати свест како код запослених тако и код
студената о потреби унапређења квалитета на Универзитету.

ЗАКЉУЧАК И ОЦЕНА КОМИСИЈЕ
Комисија за квалитет Универзитета Унион у Београду, на основу извештаја о
самовредновању Факултета, као и података добијених са самог Универзитета,
констатује да програми, настава и услови рада Универзитета и факултета у саставу
Универзитета испуњавају захтеве стандарда за обезбеђење квалитета.
Посебне предности Универзитета су:
компетентност наставног кадра обезбеђена кроз адекватну политику
избора и подршку њиховом даљем усавршавању и
научноистраживачком раду;
одговоран приступ у реализацији и унапређењу наставе на свим
факултетима у складу са Болоњским процесом и савременим наставним
тенденцијама,.......;
квалитетни и савремени уџбеници и друга наставна средстава и висок
квалитет других публикација
употреба савремених техничка средства и помагала у настави, а
нарочито обезбеђено коришћење рачунара и приступ интернету на свим
факултетима унутар Универзитета;
сарадња свих факултета унутар Универзитета са другим, нарочито
страним факултетима и учешће њихових стручњака у настави и
интерактивном преносу знања и искустава;
ангажовање врхунских експерата из ванакадемских средина приликом
извођења специјалистичких и мастер студија, као и посебних курсева;
богат програм наставе и последипломских студија који је усмерен на
оспосовљавање студената за самосталан рад у пракси и наставак
образовања;
велики научно-истраживачки потенцијал на Факултетима, нарочито
због извора изузетно доброг научно-истраживачког подмлатка (све су
студенти са високим просеком на основним студијама)
активна сарадња са привредним и другим субјектима у којима студенти
обављају стручну праксу што је предуслов да се свршеним студентима
обезбеди адекватно запослење;
активно учешће студената у раду органа и тела како факултета тако и
Универзитета.
Потребно је предузети и неке додатне мере на побољшању рада како
факултета у саставу Универзитета, тако и самог Универзитета и то:
спровести додатне анкете о самовредновању и унапредити постојеће;
активирати рад студената који исказују посебну склоност ка стицању
додатних знања и учешћу у радну органа управљања факултетима и
Универзитетом, те им омогућити да више учествују и доприносе
побољшању рада ових органа;
обезбедити додатна средства како на нивоу факултета унутар
универзитета као и на нивоу самог Универзитета за обезбеђивање нових
техничких средстава за унапређење наставе а нарочито интерактивног
приступа комуникацији између наставника и студената;

-

порадити на научно-истраживачкој делатности факултета и
Универзитета, објављивању резултата и сталном усавршавању
наставног особља;
посебну пажњу обратити на издавачку делатност и сарадњу са страним
издавачким кућама, нарочито од међународног значаја;
додатно мотивисати како запослене тако и студенте ради обезбеђења
још већег квалитета наставе како на факултетима, тако и на
Универзитету.

На основу резултата самовредновања факултета унутар Универзитета и
посебно на основу предложених корективних мера Комисија предлаже израду
плана активности Универзитета са одговарајућим приоритетима у реализацији
предложених мера, а све у циљу унапређења рада квалитета факултета у оквиру
Универзитета.
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