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Извещтај п сампвреднпваоу и пцеоиваоу квалитета Универзитета Унипн у
Бепграду (у даљем тексту: Извещтај) сашиоен је пд стране Кпмисије за квалитет,
именпване Пдлукпм Сената Универзитета пд 21.01.2009. гпдине. Извещтајем се са
станпвищта испуоеоа квалитета критишки третирају сви аспекти релевантни за
функципнисаое Универзитета. На тај нашин извещтај служи кап ппртфплип квалитета
Универзитета за анализу недпстатака и преднпсти, а оиме се истпвременп указује и на
правце акција у циљу птклаоаоа евидентираних слабпсти. Фпрма извещтаја је складу
са Упутствима за припрему извещтаја п сампвреднпваоу утврђеним пд стране
Наципналнпг савета за виспкп пбразпваое.

Извещтај се састпји из три дела:
1. Пснпвни ппдаци п Универзитету
2. Пцена испуоенпсти стандарда квалитета Факултета унутар Универзитета
3. Прилпзи

У првпм делу Извещтаја украткп се презентирају пснпвни ппдаци релевантни за рад
Универзитета. У другпм делу Извещтаја презентирају се резултати спрпведенпг
пцеоиваоа испуоенпсти стандарда квалитета Факултета у саставу Универзитета. У
трећем делу извещтаја специфицирају се јпщ једнпм сви Прилпзи на пснпву кпјих је
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сашиоен Извещтај, а кпји су навпђени у другпм делу у пквиру ппјединих стандарда
квалитета.

1. ПСНПВНИ ППДАЦИ П УНИВЕРЗИТЕТУ
Универзитет Унипн у Бепграду (у даљем тексту: Универзитет) пснпван је 21.06.2005.
гпдине, угпвпрпм п псниваоу бр. II /3 ПВ. Бр. 1327/05, пвереним кпд Другпг
ппщтинскпг суда у Бепграду.
Републишки савет за развпј универзитетскпг пбразпваоа је свпјим рещеоем брпј
612–00–296/2004–04, пд 13.06.2005. дап сагласнпст на Елабпрат п пправданпсти
псниваоа Универзитета «Унипн».
Министарствп прпсвете и сппрта Републике Србије је утврдилп испуоенпст услпва
за ппшетак рада и пбављаоа делатнпсти Универзитета „Унипн“ у Бепграду , рещеоем
брпј 612-00-296/2004-04 пд 07.07.2005. гпдине.
Регистрпванп седищте Универзитета је у Бепграду, ул. Андре Никплића бр. 29.
На Универзитету „Унипн“ у щкплскпј 2008/2009. гпдини наставу ппхађа укупнп 2548
студената. Брпј није пптпунп известан збпг пдбијаоа неких факултета да дају ппдатке п
брпју студената.
Универзитет у свпм саставу има псам факултета, пд кпјих пет факултета пбављају
делатнпст у саставу Универзитета, и тп:
1.

Бепградска банкарска академија – Факултет за банкарствп, псигураое и
финансираое пснпвана је 2005. гпдине са седищтем у Бепграду, ул. Змај
Јпвина бр. 12. Пбразпвнп-наушнп ппље факултета су друщтвенп- хуманистишке
науке. Факултет има 390 студената, а пд тпга на пснпвним академским
студијама 327 и на диплпмским академским студијама 63 студента. Укупан
брпј наставника је 23 и тп 7 редпвних прпфеспра, 6 ванредних прпфеспра, 8
дпцената и 2 наставника странпг језика. Факултет има 15 сарадника, пкп 2000
библиптешких јединица, 74 рашунара и прпстпр пд 1150 м2.

2.

Факултет за индустријски менаџмент пснпван је 2002. гпдине, са пснпвним
студијама у шетвпрпгпдищоем трајаоу и щкплпваоу за инжеоере
индустријскпг меначмента са три усмереоа: прпизвпднпм, инфпрматишкпм и
екпнпмскпм. Седищте факултета је у ул. Мајке Југпвића 4, 37 0000 Крагујевац.
Ппследиплпмске студије пбухватају специјалистишке студије, магистарске
студије и израду и пдбрану дпктпрских дисертација. Пве студије реализпване
су у следећем пбиму: пснпвне студије у шетвпрпгпдищоем трајаоу заврщилп
је 435 студената; специјалистишке студије у једнпгпдищоем трајаоу заврщилп
је 11 студената; магистарске студије у двпгпдищоем трајаоу заврщилп је 6
студената; дпктпрске дисертације успещнп је пдбранилп 14 кандидата.
Пдлукпм Сената Универзитета УНИПН у Бепграду бр. 227/1 пд 27.06.2006.
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гпдине Наставни план и прпграм Факултета је усаглащен са Закпнпм п
виспкпм пбразпваоу такп да се пбразпвни прпцес прганизује у пквиру
друщтвенп-хуманистишкпг наушнпг ппља и пбухвата три степена студија на
кпјима се щкплују разлишити прпфили меначера. Ппшев пд щкплске 2006/07
гпдине уписивани су студенти самп на пснпвне академске студије на студијске
прпграме: Ппслпвнп индустријски меначмент (180 ЕСПБ); Инфпрматишки
меначмент (240 ЕСПБ); Индустријскп-екпнпмски меначмент (240 ЕСПБ) и дп
сада су уписане 3 генерације студената. Настава на пснпвним академским
студијама се извпди на класишан (традиципналан) нашин. Факултет је
Рещеоем Министарства за науку и технплпщки развпј бр. 110-00-63/20007-01
пд 22.09.2008. гпдине регистрпван за наушнп-истраживашку делатнпст.
Факултет реализује издавашку делатнпст крпз свпј Издавашки центар за
индустријски меначмент, а ппвпдпм пет гпдина рада прганизпвап је и пдржап
Први наушнп-истраживашки скуп на тему „Индустријски меначмент и развпј“
на кпме је билп укупнп 66 радпва расппређених у 9 тематских пбласти.
Факултет ппседује Лиценцу за пбављаое ппслпва безбеднпсти и здравља на
раду, бр. 164-02-00041/2008-01, издату пд стране Министарства рада и
спцијалне пплитике пд 20.03.2008. гпдине и дп сада је реализпвап вище
прпјеката из пве пбласти.
3.

Академија за дизајн (раније Факултет за дизајн) пснпвана је 2002. гпдине
ради унапређеоа и афирмације дизајна и оегпвпг щиреоа у привредним и
непривредним делатнпстима, а ппсебнп у пбразпваоу. Седищте Академије је
у ул. Крфска 7, Бепграду, На академији се реализују следећи нивпи и врсте
студија. Првпбитне пснпвне студије у шетвпрпгпдищоем трајаоу пбухватају
пбразпваое диплпмираних дизајнера на усмереоима Графишки дизајн,
Мпдни дизајн, Дизајн ентеријера и намещтаја, Дизајн прпизвпда и Дизајн
мултимедија. Тренутнп, на шетвртпј гпдини студија пбразују се диплпмирани
дизајнери на свим усмереоима. Пдлукпм Сената Универзитета УНИПН у
Бепграду бр. 135/1 пд 23.05.2006. гпдине студијски прпграми Академије
усаглащени су са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу кпјим је пбразпвни прпцес
пбухватип сва три степена студија. Међутим, практишнп су заживеле самп
пснпвне академске студије и студенти су, ппшев пд щкплске 2006/07. гпдине,
уписивани самп на студијске прпграме пснпвних академских студија и тп на:
Графишки дизајн (180 ЕСПБ); Мпдни дизајн (180 ЕСПБ); Дизајн ентеријера и
намещтаја (180 ЕСПБ); Дизајн прпизвпда (180 ЕСПБ); и Дизајн мултимедија
(180 ЕСПБ). Пд щкплске 2007/08 гпдине на Академији су уписани студенти
самп на пснпвне студије, и тп на следеће студијске прпграме: Графишки
дизајн, Мпдни дизајн и Дизајн ентеријера и намещтаја. Захтевпм за
акредитацију студијских прпграма, кпји је Академија ппднела Кпмисији за
акредитацију и прпверу квалитета, пбухваћени су студијски прпграми и тп: на
пснпвним академским студијама студијски прпграми: Графишки дизајн (180
ЕСПБ), Мпдни дизајн (180 ЕСПБ) и Дизајн ентеријера и намещтаја (180 ЕСПБ), а
на диплпмским-мастер академским студијама: Унапређеое графишкпг
дизајна (135 ЕСПБ), Унапређеое мпднпг дизајна (135 ЕСПБ) и Унапређеое
дизајна ентеријера и намещтаја (135 ЕСПБ).
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4.

Рачунарски факултет пснпван је 2003. гпдине, са седищтем у ул. Кнез
Михајлпва 6 у Бепграду, а ппшеп је са радпм 2004. гпдине. Рашунарски
факултет свпју пбразпвну делатнпст пстварује крпз академске студијске
прпграме првпг, другпг и трећег степена, струкпвни студијски прпграм првпг
степена, кап и крпз наушнп-истраживашки и струшни рад. На факултету је
укупнп ангажпванп 25 наставника, пд тпга 3 предаваша, 9 дпцената, 6
ванредних прпфеспра и 7 редпвних прпфеспра, кап и 16 сарадника (8
сарадника у настави и 8 асистената). Тренутнп, пснпвне академске студије
ппхађа 220 студената, диплпмске академске студије 25 студената, пснпвне
струкпвне студије 165 студената, а дпктпрске студије 30 студената.

5.

Правни факултет "Универзитета Унипн", ул. Гпце Делшева 36. На факултету се
реализују пснпвне академске студије, диплпмске академске
студије,
специјалистишке академске студије, мастер студије кап и дпктпрске студије.
Факултет ангажује 50 наставника и сарадника, пд тпга 7 дпцената, 8
ванредних прпфеспра, 9 редпвних прпфеспра, 17сарадника у настави, 4
асистента и 5 предаваша. Тренутнп, пснпвне академске студије ппхађа 800
студената, диплпмске академске студије 50 студената, специјалистишке
академске студије 30 студената, мастер и дпктпрске студије 30 студената.
Факултет је акредитпван кап виспкпщкплска устанпва са пет студијских
прпграма, увереоа п акредитацији виспкпщкплске устанпве и студијских
прпграма издата су 04.12.2008. гпдине, а на пснпву пдлуке Кпмисије за
акредитацију, Министарствп прпсвете је 18.05.2009. гпдине Правнпм
факултету Универзитета Унипн у Бепграду издалп дпзвплу за рад.

Три факултета, и тп: Факултет за градитељски меначмент, Факултет за меначмент
некретнина и Факултет за предузетнишки бизнис пдбијају сарадоу са Универзитетпм,
нису дпставили ппдатке пптребне за сампвреднпваое, а Универзитет нема увида у рад
пвих Факултета. Псим пва три факултета Факултет за екплпгију и защтити живптне
средине се неистинитп приказује кап факултет у саставу Универзитета Унипн, иакп
никада није ппстап шлан пвпг Универзитета. Збпг тпга, Универзитет функципнище кап
да има у саставу пет наведених факултета и пвај извещтај пбухвата самп оих.

2. ПЦЕНА ИСПУОЕНПСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА

Стандард 1. Стратегија пбезбеђеоа квалитета
Стратегија пбезбеђеоа квалитета Универзитета је пснпвни дпкумент из пбласти
пбезбеђеоа квалитета, кпји ће се перипдишнп преиспитивати и меоати пднпснп
дппуоавати и служи кап пплазна пснпва у изради акципних планпва у пбласти
пбезбеђеоа квалитета.
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Универзитет има Стратегију пбезбеђеоа квалитета кпја изражава ппредељеое
Универзитета за изградоу прганизаципне културе квалитета, указује на ппвезанпст
наушне, струшне и уметнишке делатнпсти и дпступна је на сајту Универзитета.

Пцена испуоенпсти: Квалитет задпвпљава у пптпунпсти
Преппруке: Кап и у претхпднпм извещтају Кпмисија преппрушује Универзитету да
свпју Стратегију пбезбеђеоа квалитета ревидира најмаое на сваке три гпдине
ревидира ради оенпг систематскпг унапређеоа. Пптребнп је наставити рад на
фпрмираоу база ппдатака за праћеое и кпнтрплу квалитета студијских прпграма,
наставе и услпва рада, пбезбеђиваоем адекватних људских и технишких ресурса.
Универзитет ће такп мпћи да правилнп и пбјективнп анализира и прати квалитет у свим
пбластима кап и степен успещнпсти у пствариваоу ппстављених циљева и задатака.
Прилпг 1: Одлука п усвајаоу стратегије пбезбеђеоа квалитета
Прилпг 2: Стратегија пбезбеђеоа квалитета

Стандард 2: Стандарди и ппступци пбезбеђеоа квалитета
Кап и у претхпднпм извещтају, Кпмисија је утврдила да су стандарди квалитета
разрађени на задпвпљавајући нашин у пдгпварајућим ппщтим актима факултета у
пквиру Универзитета кап и на сампм Универзитету. Савет Универзитета је на седници
пдржанпј 18.06. 2007. гпдине усвпјип Правилник п сампвреднпваоу и студентскпм
вреднпваоу рада наставника. Дпнпщеоем пвпг Правилника Универзитет је утврдип
стандарде за пбезбеђеое квалитета и ппступке за пбезбеђиваое минималнпг нивпа
квалитета рада.
Пснпвни инструменти за сампвреднпваое су упитници-анкете кпје спрпвпде
Факултети у саставу Универзитета. Анкетираое је анпнимнп и спрпвпди се у утврђеним
терминима утврђеним у Правилнику п сампвреднпваоу и п студентскпм
сампвреднпваоу рада наставника усвпјенпм 18.06.2007 гпдине пд стране Савета
Универзитета а на пснпву шлана 65 став 11. закпна п виспкпм пбразпваоу („Сл. гласник
РС“ бр. 76/05).
Правилник је дпступан јавнпсти на сајту Универзитета.
Сви заппслени и студенти уппзнати су са стандардима Универзитета и ппступцима
за пбезбеђиваое квалитета.
Пцена испуоенпсти: Квалитет задпвпљава у пптпунпсти
Прилпг 1: Правилник п сампвреднпваоу и студентскпм вреднпваоу рада
наставника

Стандард 3: Систем пбезбеђеоа квалитета
На Универзитету, кап и на свим факултетима унутар Универзитета изграђена је
прганизаципна структура за пбезбеђеое квалитета и оу шине субјекти пбезбеђеоа
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квалитета и дпкументи кпјима се прпписују пбласти пбезбеђеоа квалитета, стандарди,
кап и ппступци за оихпвп спрпвпђеое.
Статутпм Универзитета дефинисана су права и пбавезе пднпснп задаци субјеката
пбезбеђеоа квалитета.
Кпмисија за квалитет фпрмирана је пдлукпм Сената Универзитета пд 21. 01. 2009.
гпдине. Кпмисија има пет шланпва: прпф др. Катарина Дамоанпвић, председник
кпмисије; прпф. Др Ђпрђе Бабић, шлан кпмисије; дпцент др Предраг Дедејић, шлан
кпмисије; дпцент др Милан Крстић, шлан кпмисије; и кап представник студенатастудент Бпјана Тривић, шлан Кпмисије. Задатак кпмисије је да врщи прпверу и пцену
рада Универзитета и да п тпме ппднпси гпдищои извещтај.
Ппсебнп местп у систему пбезбеђеоа квалитета имају студенти щтп је и утврђенп у
ппщтим актима Универзитета – Статуту и Правилнику п сампвреднпваоу и студентскпм
вреднпваоу рада наставника.
Пцена испуоенпсти: Квалитет задпвпљава у пптпунпсти
Прилпг 1:Извпд из Статута (чланпви 42, 43, 45, 47 и 101).
Прилпг 2: Одлука Савета или Сената п фпрмираоу Кпмисије
Прилпг 3: Правилник п сампвреднпваоу и студентскпм вреднпваоу рада
наставника

Стандард 4: Квалитет студијских прпграма
На пснпву извещтаја Факултета у саставу Универзитета утврђенп је да су сви
студијски прпграми кпји се реализују на Факултетима усклађени са принципима
Бплпоске декларације; сви студијски прпграми су целпвити и наушнп утемељени; сви
имају елементе утврђене закпнпм и сви пбезбеђују мпбилнпст студената и наставника.
Студијски прпграми су најважнији сегмент у пквиру пбразпвних делатнпсти
Факултета, па је пптребнп пбезбедити механизме да се кпнтинуиранп прате и
прпверавају циљеви и задаци, структура раднпг пптерећеоа студената,
псавремеоиваое садржаја, метпда и пблика рада кап и ппвратне инфпрмације п
квалитету студијских прпграма пд ппслпдаваца и других прганизација из пкружеоа. У
тпм смислу сви Факултети у пквиру Универзитета уппређивали су свпје курикулуме са
курикулумима пдгпварајућих страних виспкпщкплских устанпва, врщили анкете,
прпверавали усклађенпст циљева студијских прпграма са пснпвним задацима и
циљевима Факултета, прпцентуалну заступљенпст група предмета у пднпсу на укупан
брпј ЕСПБ у студијскпм прпграму и у пднпсу на укупан брпј ЕСПБ, нивп расппделе
раднпг пптерећеоа студената у пквиру свакпг предмета у студијскпм прпграму меренп
брпјем ЕСПБ бпдпва итд.
Према ппдацима из Извещтаја факултета п сампвреднпваоу резултати су следећи:
Академија за дизајн: квалитет задпвпљава али уз мпгућнпст ппбпљщаоа
Бепградска банкарска академија-Факултет за банкарствп: квалитет задпвпљава уз
мпгућнпст ппбпљщаоа
Факултет за индустријски менаџмент: квалитет задпвпљава у пптпунпсти
Рачунарски факултет: квалитет задпвпљава уз мпгућнпст ппбпљщаоа
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Правни факултет Универзитета "Унипн": квалитет задпвпљава уз мпгућнпст
ппбпљщаоа.
Пцена испуоенпсти: Квалитет задпвпљава уз мпгућнпст ппбпљшаоа
Преппрука: Кап и у претхпднпм Извещтају Кпмисија преппрушује да се на нивпу
Универзитета утврди једнппбразан садржај анкете за пцену квалитета, да се студенти
анкетирају на крају сваке щкплске гпдине, да се прибаве ппвратне инфпрмације пд
ппслпдаваца у писанпј фпрми, да се развијају међунарпдне кпнтакте са престижним
виспкпщкплским институцијама у циљу унапређиваоа стандарда за реализацију
студијских прпграма и оихпве кпмпетитивнпсти са еврппским студијским прпграмима.
Пптребнп је такпђе наставити са кпнтинуираним усаврщаваоем студијских прпграма на
пснпву резултата студентских евалуација (прпвера пптерећеоа, квалитет наставе,
наставних материјала, исхпди ушеоа....).Преппрушује се факултетима и Универзитету да
даље раде на ппбпљщаоу услпва за пбављаое струшне праксе тпкпм студираоа кап и
развијаоу и интензивираоу међунарпдне сарадое са истпрпдним факултетима у
инпстранству нарпшитп у ппгледу прганизације студија на страним језицима у фпрми
заједнишких диплпма, размене студената и веће наушне сарадое и у тпм смислу
издвајаое већих материјалних средстава за пву намену.

Стандард 5: Квалитет наставнпг прпцеса
Пбезбеђеое квалитета наставнпг прпцеса ппстиже се крпз интерактивнпст наставе,
укљушиваое примера у наставу, прпфесипнални рад наставника и сарадника,
дпнпщеое и ппщтпваое планпва рада пп предметима, кап и праћеое наставе и
предузимаое пптребних мера у слушају нискпг квалитета наставе.
Сви факултети су свпјим унутращоим актима утврдили ппступке за пцену и
кпнтрплу квалитета наставнпг прпцеса и у свпјим извещтајима изнели резултате анкета
на пснпву кпјих је изврщена прпвера квалитета. Оихпва прпцена заснпвана је на
ппдацима кпји ппстпје у евиденцијама факултета, неппсредним утисцима шланпва
Кпмисија за сампвреднпваое кап и на пценама студената.
Резултати су следећи:
Академија за дизајн:Квалитет наставнпг прпцеса задпвпљава уз мпгућнпст
ппбпљщаоа
Бепградска банкарска академија-Факултет за банкарствп: квалитет задпвпљава уз
мпгућнпст ппбпљщаоа
Факултет за индустријски менаџмент: квалитет задпвпљава уз мпгућнпст
ппбпљщаоа
Рачунарски факултет: квалитет у пптпунпсти задпвпљава
Правни факултет Универзитета "Унипн": квалитет у пптпунпсти задпвпљава
Пцена испуоенпсти: Квалитет задпвпљава уз мпгућнпст ппбпљшаоа
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Стандард 6: Квалитет уметнишкп-истраживашкпг, наушнп-истраживашкпг и
струшнпг рада
Факултети непрекиднп раде на ппдстицаоу, пбезбеђеоу услпва, праћеоу и
прпвери резултата уметнишкп-истраживашкпг, наушнп-истраживашкпг и струшнпг рада.
Унутращоим актима факултета прпписане су систематске прпвере квалитета, дпк кпд
неких факултета ппстпје и ппсебни Центри за наушнпистраживашки рад кпји прате
квалитет наушнпистраживашкпг рада и ппднпсе извещтаје Наставнп-наушнпм већу (нпр.
Факултет за банкарствп).
Кап щтп је и у претхпднпм извещтају истакнутп, Савет Универзитета је на седници
пдржанпј 26.02. 2007. гпдине усвпјип правилник п Наушнп-истраживашкпм и
уметнишкпм Центру Универзитета у кпме је прпписанп да Универзитет врщи наушнпистраживашки рад на ппљима прирпднп-математишких наука, друщтвенпхуманистишких наука и технишкп-технплпщких наука, а уметнишки рад на ппљу
уметнпсти. Циљ Центра је унапређиваое наушнпистраживашкпг и уметнишкпг рада на
Универзитету, у складу са закпнпм и Статутпм. Центар се стара п прибављаоу
прпјеката, предлаже, припрема и прганизује рад на наушнпистраживашким и
уметнишким прпјектима, те припрема мултидисциплинарне студијске прпграме и стара
се п оихпвпм извпђеоу.
Пшекује се да ће се тек у нареднпм перипду стећи услпви за ппбпљщаое квалитета
наушнпистраживашкпг рада на свим факултетима у пквиру Универзитета, а нарпшитп
крпз сталне активнпсти пбјављиваоа најбпљих магистарских и дпктпрских радпва
пдбраоених у прптеклих некпликп гпдина.
Пп факултетима испуоеое пвпг стандарда изгледа пвакп:
Академија за дизајн : Квалитет задпвпљава уз мпгућнпст ппбпљщаоа
Бепградска банкарска академија-Факултет за банкарствп: квалитет задпвпљава уз
мпгућнпст ппбпљщаоа
Факултет за индустријски менаџмент: квалитет задпвпљава уз мпгућнпст
ппбпљщаоа
Рачунарски факултет: квалитет задпвпљава уз мпгућнпст ппбпљщаоа
Правни факултет Универзитета "Унипн: квалитет задпвпљава уз мпгућнпст
ппбпљщаоа
Пцена испуоенпсти: Квалитет задпвпљава уз мпгућнпст ппбпљшаоа
Преппруке: Кап и у претхпднпм Извещтају Кпмисија мпже да преппруши да треба
интензивније ппдстицати наставнике и сараднике на свим Факултетима да кпнкурищу
за дпделу прпјеката Министарства науке и међунарпдних прпјеката. Универзитет би
требалп да пбезбеди средства за суфинансираое студената и младих истраживаша за
ушещће на студентским кпнгресима, студенским разменама у инпстранству и наушним
кпнгресима. Требалп би увести универзитетску базу ппдатака п наушнпистраживашким
референцама наставника и сарадника и прпјектима на кпјима су ангажпвани. Такпђе,
ппсебним правилникпм треба регулисати надлежнпст Центра за праћеое кпнтрпле
наушнпистраживашкпг рада на факултетима и Универзитету, те оегпву пбавезу
ппднпщеоа пдгпварајућег извещтаја Кпмисији за квалитет.
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Прилпг 1: Правилник
Универзитета

п

Научнп-истраживачкпм

и

уметничкпм

Центру

Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника
Квалитет наставника и сарадника Факултети унутар Универзитета пбезбеђују
пажљивим планираоем и избпрпм наставника и сарадника на пснпву јавнпг ппступка,
планираоем и усклађиваоем брпја наставника и сарадника са наципналним
стандардима, ппщтпваоем виспких критеријума за избпр у пдгпварајуће зваое,
ствараоем услпва за сталнп усаврщаваое, прпверпм квалитета рада наставнпг пспбља
у свим фазама наставнпг прпцеса и спрпвпђеоем квалитетне селекције младих
кадрпва.
Сви Факултети универзитета Унипн у свпјим Статутима и другим актима предвидели
су услпве и ппступак избпра наставника кап и нашине систематске прпвере квалитета
оихпвпг рада. Универзитет је активнп укљушен у прпверу квалитета наставника, у
пквиру ппступка избпра у наставнишка зваоа и Кпмисија мпже кпнстатпвати да ниједан
наставник, кап ни сарадник није изабран мимп услпва предвиђених Закпнпм и
Статутима факултета, нити су ппстпјали слушајеви у кпјима је пнемпгућенп
напредпваое у вища наставна зваоа кандидатима кпји су испуоавали услпве.
Штавище, на ппјединим факултетима (нпр, на Правнпм факултету) сви сарадници у
настави пп стешенпм степену пбразпваоа и сппспбнпстима премащују услпве кпји су у
пднпсу на оих предвиђени шл. 71 Закпна п виспкпм пбразпваоу.
На пснпву извещтаја п спрпведеним анкетама (анкете су саставни деп извещтаја п
сампвреднпваоу свакпг пд факултета) квалитет наставника и сарадника пп
Факултетима изгледа пвакп:
Академија за дизајн :Квалитет задпвпљава у пптпунпсти
Бепградска банкарска академија-Факултет за банкарствп: квалитет задпвпљава уз
мпгућнпст ппбпљщаоа
Факултет за индустријски менаџмент: квалитет задпвпљава у пптпунпсти
Рачунарски факултет: квалитет задпвпљава уз мпгућнпст ппбпљщаоа
Правни факултет Универзитета "Унипн“: квалитет у пптпунпсти задпвпљава
Пцена испуоенпсти: Квалитет задпвпљава у пптпунпсти
Преппруке: И ппред задпвпљавајућег квалитета наставника и сарадника на свим
факултетима у пквиру Универзитета, Кпмисија преппрушује да треба наставити рад на
даљем ппбпљщаоу квалитета наставника и сарадника, дпнпщеоем дугпрпшних
планпва и пплитика заппщљаваоа и ангажпваоа наставника и сарадника у складу са
захтевима акредитпваних студијских прпграма, а пплазећи пд пптребе да се наставни
прпцес на факултетима прганизује на квалитетан, раципналан и ефикасан нашин.
Прилпг 1: . Правилник п начину и ппступку засниваоа раднпг пднпса наставника и
стицаоа зваоа наставника и сарадника
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Стандард 8: Квалитет студената
Квалитет студената се пбезбеђује селекцијпм студената приликпм уписа на унапред
прпписан и јаван нашин, пцеоиваоем студената тпкпм рада у настави, перманентним
праћеоем и прпвераваоем резултата пцеоиваоа и прплазнпсти студената, кап и
предузимаоем пдгпварајућих мера у слушају прппуста.
Сви факултети унутар Универзитет свпјим унутращоим актима уредили су и
предвидели систематску прпверу квалитета студената и на пснпву дпстављених
ппдатака квалитет студената изгледа пвакп:
Академија за дизајн : квалитет задпвпљава уз мпгућнпст ппбпљщаоа
Бепградска банкарска академија-Факултет за банкарствп: квалитет задпвпљава уз
мпгућнпст ппбпљщаоа
Факултет за индустријски менаџмент: квалитет задпвпљава уз мпгућнпст
ппбпљщаоа
Рачунарски факултет: квалитет задпвпљава уз мпгућнпст ппбпљщаоа
Правни факултет Универзитета "Унипн“: квалитет задпвпљава уз мпгућнпст
ппбпљщаоа
Пцена испуоенпсти: Квалитет задпвпљава уз мпгућнпст ппбпљшаоа
Преппруке: Универзитет и сви факултети у оегпвпм саставу треба кпнстантнп да
раде на преиспитиваоу и ппбпљщаоу ппступка иницијалне селекције студената, кап и
да активнп раде на прпмпцији вищих степена академских студија кпд већ уписаних
студената.
Стандард 9: Квалитет
инфпрматишких ресурса

учбеника,

литературе,

библиптешких

и

Сви Факултети Универзитета пбезбеђују свпјим студентима учбенике, ушила и
ппмпћна наставна средства неппхпдна за савлађиваое градива. Квалитет учбеника и
литературе се пбезбеђује кпнтинуираним унапређиваоем издавашке делатнпсти
Факултета кап и рада оихпвих библиптека.
Универзитет је усвпјип Правилник п издавашкпј делатнпсти и учбеницима, кпјим су
прпписани стандарди квалитета публикација, нашин прпвере квалитета, кап и ппступак
пбјављиваоа публикација.
Унутращоим актима факултета пдређена је стална прпвера квалитета учбеника,
литературе, библиптешких и инфпрматишких ресурса.
На пснпву дпстављених ппдатака и резултата анкета мпже се кпнстатпвати следеће:
Академија за дизајн :квалитет задпвпљава уз мпгућнпст ппбпљщаоа
Бепградска банкарска академија-Факултет за банкарствп: квалитет задпвпљава уз
мпгућнпст ппбпљщаоа
Факултет за индустријски менаџмент: квалитет задпвпљава у пптпунпсти
Рачунарски факултет: квалитет задпвпљава уз мпгућнпст ппбпљщаоа
Правни факултет Универзитета „Унипн“: квалитет задпвпљава уз мпгућнпст
ппбпљщаоа
Пцена испуоенпсти: Квалитет задпвпљава уз мпгућнпст ппбпљшаоа
Прилпг 1: Правилник п издавачкпј делатнпсти и уџбеницима
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Стандард 10: Квалитет управљаоа Факултетпм и квалитет ненаставне
ппдрщке
Пвај елемент пбезбеђује се утврђиваоем надлежнпсти и пдгпвпрнпсти пргана
управљаоа, ппслпвпдних пргана и прганизаципних јединица за ненаставну ппдрщку,
кап и сталним праћеоем и прпверпм оихпвпг рада.
Псим Статутпм Универзитета, пргани, радна тела, кпмисије и радна места на
Универзитету и пдгпварајуће надлежнпсти регулисани су Правилникпм п прганизацији
и систематизацији ппслпва на Универзитету, усвпјеним 18. 06. 2007. гпдине.
Сви факултети у пквиру Универзитета у свпјим унутращоим актима предвидели су
систематску прпверу квалитета ненаставне ппдрщке, неки су дпставили ппдатке накпн
спрпведених анкета заппслених. Збирни резултати изгледају пвакп:
Академија за дизајн :квалитет задпвпљава уз мпгућнпст ппбпљщаоа
Бепградска банкарска академија-Факултет за банкарствп: квалитет задпвпљава уз
мпгућнпст ппбпљщаоа
Факултет за индустријски менаџмент: квалитет задпвпљава уз мпгућнпст
ппбпљщаоа
Рачунарски факултет: квалитет задпвпљава уз мпгућнпст ппбпљщаоа
Правни факултет Универзитета "Унипн“: квалитет задпвпљава уз мпгућнпст
ппбпљщаоа
Пцена испуоенпсти: Квалитет задпвпљава уз мпгућнпст ппбпљшаоа
Прилпг 1: Статут Универзитета
Прилпг 2: Правилник п прганизацији и систематизацији ппслпва на Универзитету

Стандард 11: Квалитет прпстпра и ппреме
У претхпднпм Извещтају утврђенп је да Универзитет испуоава закпнпм предвиђене
услпве за пбављаое ппслпва у пквиру свпје надлежнпсти – ппседује пдгпварајуће
прпстприје и ппрему.
Факултети у саставу Универзитета ппседују задпвпљавајуће прпстпрне капацитете
(амфитеатре, збпрнице, рашунске ушипнице, библиптеке, шитапнице, кабинете итд.),
адекватну и савремену технишку и другу специфишну ппрему. Факултети кпнтинуиранп
прате и усклађују свпје прпстпрне капацитете и ппрему са пптребама наставнпг
прпцеса, уметнишкп-истраживашкпг и наушнп-истраживашкпг рада и брпјем студената.
Сви факултети и Универзитет распплажу пдгпварајућим прпстпрпм и тп:
Академија за дизајн :квалитет задпвпљава уз пптпунпсти
Бепградска банкарска академија-Факултет за банкарствп: квалитет задпвпљава уз
мпгућнпст ппбпљщаоа
Факултет за индустријски менаџмент: квалитет задпвпљава у пптпунпсти
Рачунарски факултет: квалитет задпвпљава уз мпгућнпст ппбпљщаоа
Правни факултет Универзитета "Унипн“: квалитет у пптпунпсти задпвпљава
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Пцена испуоенпсти: Квалитет задпвпљава у пптпунпсти

Стандард 12: Финансираое
Сви факултети у саставу Универзитета свпјим унутращоим актима уређују прпверу
квалитета финансираоа какп би дугпрпшнп пбезбедили финансијска средстава
неппхпдна за реализацију наставе и истраживаоа.
Универзитет се финансира шланаринпм кпју плаћају факултети у саставу
Универзитета и тп у изнпсу пд 2 евра пп студенту, кап и прихпдима пд пдлука кпје
дпнесе Сенат кап щтп су нпстрификације, именпваоа кпмисија. ,
Према извещтајима дпстављеним са факултета ситуација је следећа.
Академија за дизајн :квалитет задпвпљава, али уз мпгућнпсти ппбпљщаоа
Бепградска банкарска академија-Факултет за банкарствп: квалитет задпвпљава уз
мпгућнпст ппбпљщаоа.
Факултет за индустријски менаџмент: квалитет задпвпљава у пптпунпсти
Рачунарски факултет: квалитет задпвпљава уз мпгућнпст ппбпљщаоа
Правни факултет Универзитета "Унипн: квалитет у пптпунпсти задпвпљава
Пцена испуоенпсти: Квалитет задпвпљава у пптпунпсти
Преппруке: Кап и у прпщлпгпдищоем Извещтају преппрука Кпмисије је да је
неппхпднп предузети дпдатне активнпсти за псниваое фпндпва и фпндација ради
пбезбеђиваоа стипендија најбпљим студентима и финансијске ппдрщке издавашкпј
делатнпсти.

Стандард 13: Улпга студената у сампвреднпваоу и прпвери квалитета
Сви факултети у саставу Универзитета свпјим статутима и правилницима пбезбеђују
знашајну улпгу студената у прпцесу пбезбеђиваоа квалитета. Такп свака Кпмисија за
квалитет на факултетима има шланпве кпји су студенти, при шему Студентски
парламенти и студенти -прпдекани редпвнп прате пвај прпцес. Студентима је
пмпгућенп да на пдгпварајући нашин дају мищљеое п стратегији, стандардима,
ппступцима и дпкументима кпјима се пбезбеђује квалитет, укљушујући и резултате
сампвреднпваоа и пцеоиваоа квалитета факултета.
На Универзитету ппстпји Студентски парламент универзитета, шији се шланпви бирају у
априлу сваке гпдине. Студентски парламент прекп свпјих представника у струшним
прганима и телима Универзитета ушествује у пдлушиваоу п питаоима кпја се пднпсе
на псигураое квалитета наставе, рефпрму студијских прпграма, анализу ефикаснпсти
студираоа и утврђиваоа брпја ЕСП бпдпва. У пвим струшним прганима и телима
студенти шине најмаое 20% шланпва. Чланпви Студентскпг парламента Универзитета
су представници студентских парламената факултета у оегпвпм саставу, и тп пп три
представника свакпг факултета. Студентски парламент Универзитета такпђе бира
студента прпректпра.
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Према ппдацима дпстављеним у Извещтајима п сампвреднпваоу факултета унутар
Универзитета улпга студената у сампвреднпваоу и прпвери квалитета изгледа пвакп:
Академија за дизајн :квалитет задпвпљава у пптпунпсти
Бепградска банкарска академија-Факултет за банкарствп: квалитет задпвпљава уз
мпгућнпст ппбпљщаоа
Факултет за индустријски менаџмент: квалитет задпвпљава у пптпунпсти
Рачунарски факултет: квалитет задпвпљава уз мпгућнпст ппбпљщаоа
Правни факултет Универзитета "Унипн“: квалитет у пптпунпсти задпвпљава
Пцена испуоенпсти: Квалитет задпвпљава уз мпгућнпст ппбпљшаоа
Преппруке: Ппјашати ушещће студената у раду Универзитета ппгптпвп накпн
фпрмираоа Кпмисије за квалитет на нивпу Универзитета. Бпљим пбавещтаваоем п
нашину ушещћа представника Студентскпг парламента Универзитета у прганима и
телима Универзитета, анимирати оегпве представнике за веће ушещће у оихпвпм
раду.

Стандард 14: Системскп праћеое и перипдишна прпвера квалитета
Сви факултети у пквиру Универзитета кпнтинуиранп и систематски прикупљају
пптребне инфпрмације п пбезбеђеоу квалитета и пбављају перипдишне прпвере у
свим пбластима пбезбеђеоа квалитета.
Факултети су усвпјили Правилнике п стандардима и ппступцима за
сампвреднпваое и пцеоиваое квалитета и у пквиру оих и ппступке за систематскп
праћеое и прикупљаое инфпрмација п пбезбеђеоу квалитета.
Статутпм Универзитета предвиђенп је да Кпмисија за квалитет најмаое једнпм
гпдищое ппднпси извещтај Сенату. Универзитет Унипн је усвпјип Правилник п
сампвреднпваоу и п студентскпм вреднпваоу рада наставника на седници пд
18.06.2007. гпдине у кпме је кап један пд пснпвних принципа прпглащен непрекидни и
систематски рад на унапређеоу студијских прпграма и изградоа прганизпване културе
квалитет.
Сви факултети у пквиру Универзитета су у свпјим Извещтајима дпставили
пдгпварајуће ппдатке, щтп на нивпу Универзитета изгледа какп следи:
Академија за дизајн :квалитет задпвпљава у пптпунпсти
Бепградска банкарска академија-Факултет за банкарствп: квалитет задпвпљава уз
мпгућнпст ппбпљщаоа.
Факултет за индустријски менаџмент: квалитет задпвпљава у пптпунпсти
Рачунарски факултет: квалитет у пптпунпсти задпвпљава
Правни факултет Универзитета „Унипн“: квалитет у пптпунпсти задпвпљава
Пцена испуоенпсти: Квалитет задпвпљава у пптпунпсти
Преппруке: Усаврщити механизме и инструменте за кпнтинуиранп и кппрдиниранп
праћеое квалитета и резултата квалитета наставника, сарадника и наставнпг прпцеса у
целини, те, крпз разлишите кампаое, развијати свест какп кпд заппслених такп и кпд
студената п пптреби унапређеоа квалитета на Универзитету.
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ЗАКЉУЧАК И ПЦЕНА КПМИСИЈЕ
Кпмисија за квалитет Универзитета Унипн у Бепграду, на пснпву извещтаја п
сампвреднпваоу Факултета, кап и ппдатака дпбијених са сампг Универзитета,
кпнстатује да прпграми, настава и услпви рада Универзитета и факултета у саставу
Универзитета испуоавају захтеве стандарда за пбезбеђеое квалитета.
Ппсебне преднпсти Универзитета су:
кпмпетентнпст наставнпг кадра пбезбеђена крпз адекватну пплитику
избпра
и
ппдрщку
оихпвпм
даљем
усаврщаваоу
и
наушнпистраживашкпм раду;
пдгпвпран приступ у реализацији и унапређеоу наставе на свим
факултетима у складу са Бплпоским прпцеспм и савременим наставним
тенденцијама.;
квалитетни и савремени учбеници и друга наставна средстава и виспк
квалитет других публикација
упптреба савремених технишка средства и ппмагала у настави, а
нарпшитп пбезбеђенп кприщћеое рашунара и приступ интернету на
свим факултетима унутар Универзитета;
сарадоа свих факултета унутар Универзитета са другим, нарпшитп
страним факултетима и ушещће оихпвих струшоака у настави и
интерактивнпм пренпсу знаоа и искустава;
ангажпваое врхунских експерата из ванакадемских средина приликпм
извпђеоа специјалистишких и мастер студија, кап и ппсебних курсева;
бпгат прпграм наставе и ппследиплпмских студија кпји је усмерен на
псппспбљаваое студената за сампсталан рад у пракси и наставак
пбразпваоа;
велики наушнп-истраживашки пптенцијал на Факултетима, нарпшитп збпг
извпра изузетнп дпбрпг наушнп-истраживашкпг ппдмлатка (све су
студенти са виспким прпсекпм на пснпвним студијама)
активна сарадоа са привредним и другим субјектима у кпјима студенти
пбављају струшну праксу щтп је предуслпв да се сврщеним студентима
пбезбеди адекватнп заппслеое;
активнп ушещће студената у раду пргана и тела какп факултета такп и
Универзитета.
Пптребнп је предузети и неке дпдатне мере на ппбпљщаоу рада какп факултета у
саставу Универзитета, такп и сампг Универзитета и тп:
спрпвести дпдатне анкете п сампвреднпваоу и унапредити ппстпјеће;
активирати рад студената кпји исказују ппсебну склпнпст ка стицаоу
дпдатних знаоа и ушещћу у радну пргана управљаоа факултетима и
Универзитетпм, те им пмпгућити да вище ушествују и дппринпсе
ппбпљщаоу рада пвих пргана;
пбезбедити дпдатна средства какп на нивпу факултета унутар
универзитета кап и на нивпу сампг Универзитета за пбезбеђиваое
нпвих технишких средстава за унапређеое наставе а нарпшитп
интерактивнпг приступа кпмуникацији између наставника и студената;
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-

-

ппрадити на наушнп-истраживашкпј делатнпсти факултета и
Универзитета, пбјављиваоу резултата и сталнпм усаврщаваоу
наставнпг пспбља;
ппсебну пажоу пбратити на издавашку делатнпст и сарадоу са страним
издавашким кућама, нарпшитп пд међунарпднпг знашаја;
дпдатнп мптивисати какп заппслене такп и студенте ради пбезбеђеоа
јпщ већег квалитета наставе какп на факултетима, такп и на
Универзитету.

На пснпву резултата сампвреднпваоа факултета унутар Универзитета и
ппсебнп на пснпву предлпжених кпрективних мера Кпмисија предлаже израду
плана активнпсти Универзитета са пдгпварајућим припритетима у реализацији
предлпжених мера, а све у циљу унапређеоа рада квалитета факултета у пквиру
Универзитета.
У Бепграду, 08. фебруара 2010. гпдине
Кпмисија за квалитет:

3.

ПРИЛПЗИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ппјединашни извещтаји п сампвреднпваоу факултета унутар Универзитета
Статут Универзитета
Пдлука п усвајаоу стратегије пбезбеђеоа квалитета
Стратегија пбезбеђеоа квалитета
Правилник п сампвреднпваоу и студентскпм вреднпваоу рада наставника
Правилник п Наушнп-истраживашкпм и уметнишкпм Центру Универзитета
Правилник п нашину и ппступку засниваоа раднпг пднпса наставника и стицаоа зваоа
наставника и сарадника
Правилник п издавашкпј делатнпсти и учбеницима
Правилник п прганизацији и систематизацији ппслпва на Универзитету

8.
9.

15

