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Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења квалитета





7 

 

6. СУБЈЕКТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

 

Субјекти обезбеђења и унапређења квалитета на Факултету јесу сви запослени и 

сви студенти Факултета који, у складу са својим компетенцијама и пољем рада, делују 

у правцу обезбеђења квалитета. 

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, опредељен је за 

изградњу организованог система квалитета. Унапређење квалитета спроводиће се 

структурирањем и применом система обезбеђења квалитета. Систем обезбеђења 

квалитета чине: 

 Комисија за обезбеђење квалитета, коју формира Наставно-научно веће 

 Поткомисије које формира Наставно-научно на предлог Комисије за 

обезбеђење квалитета, 

 Орган управљања (Савет), 

 Орган пословођења (декан), 

 Продекани и руководиоци студијских програма, 

 Стручни органи: катедре, Наставно-научно веће, 

 Стратегија обезбеђења квалитета, која обухвата мере и поступке за 

обезбеђење квалитета 

 Стандарди и поступци обезбеђења квалитета, који садрже минимални 

ниво квалитета рада Факултета, 

 Акциони планови операционализовани у оквиру годишњих програма и 

извештаја о раду Факултета. 

Наставно-научно веће може формирати и друге органе и тела за обезбеђење и 

унапређење квалитета: Радну група за реформу и корекцију студијских програма и 

процену оптерећења студената, Радну група за реформу студентске праксе, Комисију 

за организовање и спровођење поступака студентског вредновања итд.  

 Студенти активно учествују у обезбеђењу квалитета кроз рад студентског 

парламента и студентске организације. 
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Сви субјекти обезбеђења и унапређења квалитета имају право и обавезу да 

учествују у активностима којима се реализују мере за обезбеђење и унапређење 

квалитета, укључујући и процес самовредновања и екстерног вредновања Факултета. 

Општим актима Факултета, одлукама и документима које доносе органи Факултета, 

утврђују се одговорности субјеката обезбеђења и унапређења квалитета. Акционим 

плановима утврђују се рокови за обављање предвиђених активности. 

 

Слика 1: Систем обезбеђења квалитета 
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7. МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

 

 Факултет усваја/ревидира Стратегију чији су интегрални део Стандарди  и 

поступци за обезбеђење квалитета, најмање сваке три године и објављује је на сајту 

Факултета. Стратегију предлаже Декан у сарадњи са Комисијом за обезбеђење 

квалитета. Предлог стратегије утврђује Наставно-научно веће, а усваја је Савет 

Факултета. 

Унапређење квалитета Факултет ће спроводити на основу мера и поступака за 

обезбеђење квалитета, које су саставни део овог документа. Мере за обезбеђење 

квалитета обухватају систем поступака и активности са циљем унапређења квалитета у 

свим областима рада Факултета:  

 изградња и развој институционалног оквира системa управљања квалитетом 

успостављањем сталног тела за праћење и преиспитивање свих области 

обезбеђења квалитета – Комисија за обезбеђење квалитета.  

 перманентно преиспитивање квалитета студијских програма, њихова евалуација 

и реформисање, као и усклађивање са студијским програмима сродних 

факултета у Европи и то оних за које се егзактним истраживачким поступцима 

показaло да школују квалитетан учитељски, васпитачки и наставнички кадар. 

 континуирано преиспитивање кадровског стања и унапређивања квалитета 

запослених кроз поштовање високих стандарда за избор, праћење и евалуацију 

наставног и научног рада, као и омогућавање перманентног стручног 

усавршавања. 

 примена и усавршавање поступака за реализацију корективних мера 

предложених након анализе података прикупљених кроз поступке праћења 

квалитета, 

 спровођење поступка самовредновања у складу са стандардима Националног 

савета за високо образовање у интервалима од највише три године, 

 спровођење спољашње провере квалитета у складу са стандардима Националног 

савета за високо образовање  
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 ширење међународне сарадње, нарочито кроз извођење заједничких студијских 

програма, размену наставника и сарадника и реализовање заједничких научних 

пројеката са факултетима који се баве образовањем учитељског, васпитачког и 

наставничког кадра, као и факултетима матичним за друге научне дисциплине 

које се изучавају на Факултету, 

 развој пројеката који стварају боље услове за мобилност студената, наставника, 

сарадника и ненаставног особља,  

 јачање сарадње са послодавцима, институцијама за запошљавање и свршеним 

студентима, као значајним изворима повратних информација о квалитету 

компетенција свршених студената и квалитету студијских програма, 

 јачање сарадње са другим државним и друштвеним институцијама које могу 

бити значајне за дефинисање знања и вештина које чине исход образовања 

свршених студената, 

 развој програма за перманентно професионално усавршавање свршених 

студената, 

 дисеминација и јавно публиковање резултата вредновања квалитета и 

информација о процесу унапређења квалитета кроз публикације и веб-сајт 

Факултета, 

 стално преиспитивање опремљености и вршење критичких процена потребе 

набавке опреме, техничких и других средстава за научноистраживачки рад, као 

и квалитетног одржавања и сервисирања постојећих техничких ресурса, 

 стручно усавршавање и едукација свих субјеката обезбеђења и унапређења 

квалитета, посебно у области поступака самовредновања и екстерног 

вредновања, 

 

 

 

 

 




