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ОБЛАСТ - СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА (Стандард 1) 
 
 

Активност Документ Реализација/Субјекти Датум 

Перманентан рад на политици осигурања 
квалитета - анализа и процена тренутне 
ситуације с обзиром на претходно 
дефинисане циљеве, захтеве и очекивања 

Усклађивање Стратегије 
обезбеђења квалитета. 
Повећање броја студената на 
ОАС ( са 540 на 720). 

Декан, Центар за квалитет 
наставе и акредитацију  

Јануар - јун 2016. 

Анализа и усклађивање мера и субјеката 
обезбеђења квалитета 

Мере и субјекти обезбеђења 
квалитета  

Декан, Центар за квалитет 
наставе и акредитацију  

Септембар- 
децембар 2016. 

Анализа и усклађивање акционог плана за 
спровођење стратегије 

Акциони план за спровођење 
стратегије и одлуке о 
његовом усвајању и допунама 

Декан, Центар за квалитет 
наставе и акредитацију  

Септембар- 
децембар 2016. 

Перманентан рад на политици осигурања 
квалитета - анализа и процена тренутне 
ситуације с обзиром на претходно 
дефинисане циљеве, захтеве и очекивања 

Усклађивање Стратегије 
обезбеђења квалитета (по 
потреби) 

Декан, Центар за квалитет 
наставе и акредитацију  

Септембар- 
децембар 2017. 

Анализа и усклађивање мера и субјеката 
обезбеђења квалитета 

Мере и субјекти обезбеђења 
квалитета  

Декан, Центар за квалитет 
наставе и акредитацију  

Септембар- 
децембар 2017. 

Анализа и усклађивање акционог плана за 
спровођење стратегије 

Акциони план за спровођење 
стратегије и одлуке о 
његовом усвајању и допунама 

Декан, Центар за квалитет 
наставе и акредитацију  

Септембар- 
децембар 2017. 

Перманентан рад на политици осигурања 
квалитета - анализа и процена тренутне 
ситуацију с обзиром на претходно 
дефинисане циљеве, захтеве и очекивања 

Усклађивање Стратегије 
обезбеђења квалитета (по 
потреби) 

Декан, Центар за квалитет 
наставе и акредитацију  

Септембар- 
децембар 2018. 

Анализа и усклађивање мера и субјеката 
обезбеђења квалитета 

Мере и субјекти обезбеђења 
квалитета  

Декан, Центар за квалитет 
наставе и акредитацију  

Септембар- 
децембар 2018. 

Анализа и усклађивање акционог плана за 
спровођење стратегије 

Акциони план за спровођење 
стратегије и одлуке о 
његовом усвајању и допунама 

Декан, Центар за квалитет 
наставе и акредитацију  

Септембар- 
децембар 2018. 

Припрема извештаја за самовредновање 
Извештај за самовредновање - 
Стандард 1 

Центар за квалитет наставе 
и акредитацију  

Јануар 2019. 



ОБЛАСТ - СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА (Стандард 2) 
 
 

Активност Документ Реализација/Субјекти Датум 

Анализа неопходности усклађивања 
постојећих стандарда и поступака за 
обезбеђење и унапређење квалитета 
високошколске установе  

Усвојени документ - Стандарди 
и поступци за обезбеђење и 
унапређење квалитета 
високошколске установе 

Декан, Центар за квалитет 
наставе и акредитацију  

Септембар - 
октобар 2016 

Усклађивање плана рада и процедура за 
праћење и унапређење квалитета МФ у 
оквиру стандарда квалитета  

Усвојени план рада и процедура 
за праћење и унапређење 
квалитета квалитета МФ у 
оквиру стандарда квалитета  

Декан, Центар за квалитет 
наставе и акредитацију  

Септембар - 
октобар 2016 

Припрема извештаја о раду Центра за 
квалитет 

Усвојени годишњи извештаји о 
раду Центара за квалитет  

Декан, Центар за квалитет 
наставе и акредитацију  

Јануар 2017 

Анализа неопходности усклађивања 
постојећих стандарда и поступака за 
обезбеђење и унапређење квалитета 
високошколске установе  

Усвојени документ - Стандарди 
и поступци за обезбеђење и 
унапређење квалитета 
високошколске установе 

Декан, Центар за квалитет 
наставе и акредитацију  

Септембар - 
октобар 2017 

Усклађивање плана рада и процедура за 
праћење и унапређење квалитета МФ у 
оквиру стандарда квалитета  

Усвојени план рада и процедура 
за праћење и унапређење 
квалитета квалитета МФ у 
оквиру стандарда квалитета  

Декан, Центар за квалитет 
наставе и акредитацију  

Септембар - 
октобар 2017 

Припрема извештаја о раду Центра за 
квалитет 

Усвојени годишњи извештаји о 
раду Центара за квалитет  

Декан, Центар за квалитет 
наставе и акредитацију  

Јануар 2018 

Анализа неопходности усклађивања 
постојећих стандарда и поступака за 
обезбеђење и унапређење квалитета 
високошколске установе  

Усвојени документ - Стандарди 
и поступци за обезбеђење и 
унапређење квалитета 
високошколске установе 

Декан, Центар за квалитет 
наставе и акредитацију  

Септембар - 
октобар 2018 

Усклађивање плана рада и процедура за 
праћење и унапређење квалитета МФ у 
оквиру стандарда квалитета  

Усвојени план рада и процедура 
за праћење и унапређење 
квалитета квалитета МФ у 
оквиру стандарда квалитета  

Декан, Центар за квалитет 
наставе и акредитацију  

Септембар - 
октобар 2018 

Припрема извештаја о раду Центра за 
квалитет 

Усвојени годишњи извештаји о 
раду Центара за квалитет  

Декан, Центар за квалитет 
наставе и акредитацију  

Јануар 2019 



 

 

ОБЛАСТ - СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА (Стандард 3) 
 
 

Активност Документ Реализација/Субјекти Датум 

Спровођење анкета за проверу осигурања 
квалитета у свим областима дефинисаним 
стандардима 

Документ о анализи 
резултата анкета и о усвајању 
корективних и превентивних 
мера 

Центар са свим Комисијама 
и подкомисијама 

Новембар - 
децембар 2016 

Спровођење анкета за проверу осигурања 
квалитета у свим областима дефинисаним 
стандардима 

Документ о анализи 
резултата анкета и о усвајању 
корективних и превентивних 
мера 

Центар са свим Комисијама 
и подкомисијама 

Новембар - 
децембар 2017 

Спровођење анкета за проверу осигурања 
квалитета у свим областима дефинисаним 
стандардима 

Документ о анализи 
резултата анкета и о усвајању 
корективних и превентивних 
мера 

Центар са свим Комисијама 
и подкомисијама 

Новембар - 
децембар 2018 

Припрема извештаја о примени  Стандарда 
3 за поступак самовредновања и 
акредитације 

Извештај о оцени система 
обезбеђења квалитета 

Декан, Центар са свим 
Комисијама и 
подкомисијама 

Јануар- март 
2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЛАСТ - СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ (Стандард 4) 
 
 

Активност Документ Реализација/Субјекти Датум 

Редовна и систематска провера ( и по 
потреби, изнова одређивање):  

 циљева студијског програма и 
њихове усклађености са основним 
задацима и циљевима МФ  

Анализа усклађености циљева 
студијског програма са 
циљевима МФ 

Продекан за наставу, 
Центар за квалитет наставе 
и акредитацију  

Мај-децембар 
2016 

 структуре и садржаја студијског 
програма у погледу односа 
општеакадемских, научностручних и 
стручно-апликативних дисциплина  

Листа свих студијских 
програма који су акредитовани 
на МФ са укупним бројем 
уписаних студената на свим 
годинама студија за 2016/17 

Продекан за наставу, 
Комисија за праћење 
евалуације студијских 
програма,  
Комисија за ОАС, МАС, ДАС 

Јул-август 2016 

 радног оптерећења студената мерено 
ЕСПБ  

Просечно трајање студија ОАС, 
МАС, ДАС 

Продекан за наставу, 
Комисија за ОАС, МАС, ДАС 

Јун 2106 

 исхода и стручности које добијају 
студенти када заврше студије и 
могућности запошљавања и даљег 
школовања  

Анализа резултата анкета о 
мишљењу дипломираних 
студената о квалитету 
студијког програма и 
постигнутим исходима учења 

Продекан за наставу, 
Комисија за ОАС, МАС, ДАС, 
Центар за квалитет наставе 
и акредитацију  

Децембар 2016 

Усклађивање поступака за одобравање, 
праћење и контролу програма студија 

Анализа поступака за 
одобравање, праћење и 
контролу програма студија 

Продекан за наставу, 
Комисија за ОАС, МАС, ДАС 

Октобар 2016 

Прибављање  повратних  информација  од    
послодаваца, представника Националне 
службе за запошљавање и других    
одговарајућих организација о квалитету 
студија и својих студијских програма 

Анализа резултата анкета о 
задовољству послодаваца 
стеченим квалификацијама 
дипломаца 

Пословаци, Комисија за 
праћење евалуације 
студијских програма 

Новембар 2016 

Редовна и систематска провера ( и по 
потреби, изнова одређивање):  

 циљева студијског програма и 
њихове усклађености са основним 
задацима и циљевима МФ  

Анализа усклађености циљева 
студијског програма са 
циљевима МФ 

Продекан за наставу, 
Центар за квалитет наставе 
и акредитацију  

Мај-децембар 
2017 



 

Активност Документ Реализација/Субјекти Датум 

 структуре и садржаја студијског 
програма у погледу односа 
општеакадемских, научностручних и 
стручно-апликативних дисциплина  

Листа свих студијских програма који 
су акредитовани на МФ са укупним 
бројем уписаних студената на свим 
годинама студија за 2016/17 

Продекан за наставу, 
Комисија за праћење 
евалуације студијских 
програма,  
Комисија за ОАС, МАС, ДАС 

Јул-август 2017 

 раднг оптерећења студената мерено 
ЕСПБ 

Просечно трајање студија ОАС, МАС, 
ДАС 

Продекан за наставу, 
Комисија за ОАС, МАС, ДАС 

Јун 2017 

 исхода и стручности које добијају 
студенти када заврше студије и 
могућности запошљавања и даљег 
школовања 

Анализа резултата анкета о 
мишљењу дипломираних студената 
о квалитету студијког програма и 
постигнутим исходима учења 

Продекан за наставу, 
Комисија за ОАС, МАС, ДАС, 
Центар за квалитет наставе 
и акредитацију  

Децембар 2017 

Усклађивање поступака за одобравање, 
праћење и контролу програма студија 

Анализа поступака за одобравање, 
праћење и контролу програма 
студија 

Продекан за наставу, 
Комисија за ОАС, МАС, ДАС 

Октобар 2017 

Прибављање  повратних  информација  од    
послодаваца, представника Националне 
службе за запошљавање и других    
одговарајућих организација о квалитету 
студија и својих студијских програма 

Анализа резултата анкета о 
задовољству послодаваца стеченим 
квалификацијама дипломаца 

Пословаци, Комисија за 
праћење евалуацију 
студијских програма 

Новембар 2017 

Редовна и систематска провера (и по 
потреби, изнова одређивање):  

 циљева студијског програма и 
њихове усклађености са основним 
задацима и циљевима МФ  

Анализа усклађености циљева 
студијског програма са циљевима 
МФ 

Продекан за наставу, 
Центар за квалитет наставе 
и акредитацију  

Мај-децембар 
2018 

 структуре и садржаја студијског 
програма у погледу односа 
општеакадемских, научностручних и 
стручно-апликативних дисциплина;  

Листа свих студијских програма који 
су акредитовани на МФ са укупним 
бројем уписаних студената на свим 
годинама студија за 2016/17 

Продекан за наставу, 
Комисија за праћење 
евалуације студијских 
програма,  
Комисија за ОАС, МАС, ДАС 

Јул-август 2018 



 

Активност Документ Реализација/Субјекти Датум 

 радног оптерећења студената мерено 
ЕСПБ 

Просечно трајање студија 
ОАС, МАС, ДАС 

Продекан за наставу, 
Комисија за ОАС, МАС, ДАС 

Јун 2018 

 исхода и стручности које добијају 
студенти када заврше студије и 
могућности запошљавања и даљег 
школовања 

Анализа резултата анкета о 
мишљењу дипломираних 
студената о квалитету 
студијког програма и 
постигнутим исходима учења 

Продекан за наставу, 
Комисија за ОАС, МАС, ДАС, 
Центар за квалитет наставе 
и акредитацију  

Децембар 2018 

Усклађивање поступака за одобравање, 
праћење и контролу програма студија 

Анализа поступака за 
одобравање, праћење и 
контролу програма студија 

Продекан за наставу, 
Комисија за ОАС, МАС, ДАС 

Октобар 2018 

Прибављање  повратних  информација  од    
послодаваца, представника Националне 
службе за запошљавање и других    
одговарајућих организација о квалитету 
студија и својих студијских програма 

Анализа резултата анкета о 
задовољству послодаваца 
стеченим квалификацијама 
дипломаца 

Пословаци, Комисија за 
праћење евалуације 
студијских програма 

Новембар 2018 

Прикупљање извештаја о квалитету 
студијских програма 

Извештај о самовредновању 
за период 2016-2019 

Декан, Центар за квалитет 
наставе и акредитацију  

Јануар 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЛАСТ - КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА (Стандард 5) 
 

Активност Документ Реализација/Субјекти Датум 

Анализа да ли садржај курикулума и наставне 
методе за његову примену одговарају 
постизању циљева одговарајућих студијских 
програма и исхода учења 

Извештај о усклађености садржаја 
курикулума и наставних метода за 
његову примену и циљева 
одговарајућих студијских програма и 
исхода учења 

Комисија за ОАС, МАС, ДАС 
Септемабар-
децембар 
2016 

Анализа на примеру једног студијског 
програма да ли је пропорција различитих 
типова курсева (предавања, семинари, пракса, 
пројекти и др.) коју изводе наставници и 
сарадници ангажовани на студијском 
програму, балансирана с обзиром на исходе 
учења  

Извештај о спорведеној анализи да ли 
је студијски програм балансиран с 
обзиром на исходе учења 

Комисија за ОАС, МАС, ДАС 
Септемабар-
децембар 
2016 

Активности на подстицању стицања активних 
компетенција наставника (анализа мера и 
метода за подстицање и њихова реализација) 

Доказ о спроведеним активностима 
којима се подстиче стицање активних 
компетенција наставника и сарадника 

Продекан за наставу, Центар 
за квалитет наставе и 
акредитацију  

Септембар 
2016- март 
2017 

Анализа досутпности и реализације плана рада 
на предметима и регуларности распореда 
наставе 

Процедуре и поступци који обезбеђују 
поштовање плана и распореда наставе 

Продекан за наставу, 
Комисија за ОАС, МАС, ДАС, 
Центар за квалитет наставе 
и акредитацију  

Октобар 
2016 

Анализа да ли садржај курикулума и наставне 
методе за његову примену одговарају 
постизању циљева одговарајућих студијских 
програма и исхода учења 

Извештај о усклађености садржаја 
курикулума и наставних метода за 
његову примену и циљева 
одговарајућих студијских програма и 
исхода учења 

Комисија за ОАС, МАС, ДАС 
Септемабар-
децембар 
2017 

Анализа на примеру једног студијског 
програма да ли је пропорција различитих 
типова курсева (предавања, семинари, пракса, 
пројекти и др.) коју изводе наставници и 
сарадници ангажовани на студијском 
програму, балансирана с обзиром на исходе 
учења 

Извештај о спорведеној анализи да ли 
је студијски програм балансиран с 
обзиром на исходе учења 

Комисија за ОАС, МАС, ДАС 
Септемабар-
децембар 
2017 



 

Активност Документ Реализација/Субјекти Датум 

Активности на подстицању стицања 
активних компетенција наставника 
(анализа мера и метода за подстицање и 
њихова реализација) 

Доказ о спроведеним активностима 
којима се подстиче стицање 
активних компетенција наставника 
и сарадника 

Продекан за наставу, Центар 
за квалитет наставе и 
акредитацију  

Септембар 
2017- март 
2018 

Анализа досутпности и реализације 
плана рада на предметима и 
регуларности распореда наставе 

Процедуре и поступци који 
обезбеђују поштовање плана и 
распореда наставе.  

Продекан за наставу, 
Комисија за ОАС, МАС, ДАС, 
Центар за квалитет наставе 
и акредитацију  

Октобар 
2017 

Анализа да ли садржај курикулума и 
наставне методе за његову примену 
одговарају постизању циљева 
одговарајућих студијских програма и 
исхода учења 

Извештај о усклађености садржаја 
курикулума и наставних метода за 
његову примену и циљева 
одговарајућих студијских програма 
и исхода учења 

Комисија за ОАС, МАС, ДАС 
Септемабар-
децембар 
2018 

Анализа на примеру једног студијског 
програма да ли је пропорција 
различитих типова курсева (предавања, 
семинари, пракса, пројекти и др.) коју 
изводе наставници и сарадници 
ангажовани на студијском програму, 
балансирана с обзиром на исходе учења  

Извештај о спорведеној анализи да 
ли је студијски програм балансиран 
с обзиром на исходе учења  

Комисија за ОАС, МАС, ДАС 
Септемабар-
децембар 
2018 

Активности на подстицању стицања 
активних компетенција наставника 
(анализа мера и метода за подстицање и 
њихова реализација) 

Доказ о спроведеним активностима 
којима се подстиче стицање 
активних компетенција наставника 
и сарадника 

Продекан за наставу, Центар 
за квалитет наставе и 
акредитацију  

Септембар 
2018- март 
2019 

Анализа досутпности и реализације 
плана рада на предметима и 
регуларности распореда наставе 

Процедуре и поступци који 
обезбеђују поштовање плана и 
распореда наставе 

Продекан за наставу, 
Комисија за ОАС, МАС, ДАС, 
Центар за квалитет наставе 
и акредитацију  

Октобар 
2018 

 

 



ОБЛАСТ - КВАЛИТЕТ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, УМЕТНИЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА (Стандард 6) 
 

Активност Документ Реализација/Субјекти Датум 

Aнализа структурe и ресурсa за 
остваривање и организовање базичних, 
развојних и примењених истраживања 
и стручног рада и њихово усклађивање 
са нормативима 

Извештај структурe и ресурсa за 
остваривање и организовање базичних, 
развојних и примењених истраживања и 
стручног рада и њихово усклађивање са 
нормативима 

Продекан за НИД, Ценар за 
квалитет 

Децембар 
2016/17/18 

Припрема извештаја - Списак текућих 
научноистраживачких пројеката 

Списак текућих научноистраживачких 
пројеката, чији су руководиоци 
наставници стално запослени у 
високошколској установи 

Продекан за НИД 
Децембар 
2016/17/18 

Припрема извештаја - Списак 
наставника и сарадника запослених на 
МФ, учесника у текућим домаћим и 
међународним пројектима 

Списак наставника и сарадника 
запослених у високошколској установи, 
учесника у текућим домаћим и 
међународним пројектима 

Продекан за НИД, 
Кадровска служба 

Јануар 
2016/17/18 

Припрема извештаја - Збирни преглед 
научноистраживачких резултата 

Збирни преглед научноистраживачких 
резултата у установи у претходној 
календарској години према 
критеријумима Министарства 

Продекан за НИД 
Јануар 
2016/17/18 

Припрема извештаја - Списак SCI/ 

ССЦИ-индексираних радова по 
годинама за претходни трогодишњи 
период 

Списак SCI/ ССЦИ-индексираних радова по 
годинама за претходни трогодишњи 
период 

Продекан за НИД, 
библиотека 

Јануар 
2016/17/18 

Припрема извештаја - Списак стручних 
пројеката 

Списак стручних пројеката који се 
тренутно реализују на МФ чији су 
руководиоци наставници стално 
запослени на МФ 

Продекан за НИД 
Јануар 
2016/17/18 

Припрема извештаја - Списак ментора 

Списак ментора према тренутно важећим 
стандардима који се односи на 
испуњеност услова за менторе као и однос 
броја ментора у односу на укупан број 
наставника на МФ 

Продекан за НИД 
Јануар 
2016/17/18 



 

Активност Документ Реализација/Субјекти Датум 

Припрема извештаја - Списак награда и 
признања наставника, сарадника и 
студената за остварене резултате у 
научноистраживачком раду 

Списак награда и признања наставника, 
сарадника и студената за остварене 
резултате у научноистраживачком и раду 

Продекан за НИД, 
Пордекан за наставу, 
Кадровска служба 

Јануар 
2016/17/18 

Припрема извештаја - Однос 
наставника и сарадника укључених у 
пројекте у односу на укупан број 
наставника и сарадника на 
високошколској установи 

Однос наставника и сарадника укључених 
у пројекте у односу на укупан број 
наставника и сарадника на 
високошколској установи 

Продекан за НИД 
Јануар 
2016/17/18 

Припрема извештаја - Однос броја SCI- 
индексираних  радова у односу на 
укупан број наставника и сарадника на 
високошколској установи 

Однос броја SCI-индексираних радова у 
односу на укупан број наставника и 
сарадника на високошколској установи 

Продекан за НИД 
Јануар 
2016/17/18 

Припрема извештаја - Листа 
одбрањених докторских  дисертација 
на МФ 

Листа  одбрањених докторских  
дисертација на МФ 

Продекан за наставу, 
Референт за докторске 
студије  

Децембар 
2016/17/18 

Припрема извештаја о испуњености 
Стандарда 6 

Извештај о самовредновању -  Стандард 6 
Декан, Центар за квалитет 
наставе и акредитацију  

Март 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЛАСТ - КВАЛИТЕТ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА (Стандард 7) 
 

Активност Документ Реализација/Субјекти Датум 

Анализа и оцена:  
 јавности поступка и услова за избор 

наставника и сарадника;  
 усаглашености поступка избора са предлогом 

критеријума Националног савета за високо 
образовање;  

 систематског праћења и подстицања 
педагошких истраживачких и стручних 
активности наставника и сарадника;  

 дугорочне политике селекције наставничког и 
истраживачког подмлатка;  

 обезбеђења перманентне едукације и 
усавршавања;  

 повезаности образовног рада са 
истраживањем на пројекту и радом у 
привреди;  

 вредновања педагошких способности;  
 вредновања истраживачких способности;  
 уважавања мишљена студената о педагошком 

раду наставника и сарадника.  

Извештај о самовредновању 
Продекан за наставу, 
Центар за квалитет 
наставе и акредитацију  

Март 
2017/18/19 

Припрема извештаја - Преглед броја наставника 
по звањима и статус наставника у 
високошколској установи  

Преглед броја наставника по звањима и 
статус наставника у високошколској 
установи  

Продекан за наставу, 
Кадровска служба 

Октобар 
2016/17/18 

Припрема извештаја - Преглед броја сарадника 
и статус сарадника у високошколској установи  

Преглед броја сарадника и статус 
сарадника у високошколској установи  

Продекан за наставу, 
Кадровска служба 

Октобар 
2016/17/18 

Припрема извештаја - Правилник о избору 
наставника и сарадника 

Правилник о избору наставника и 
сарадника 

Савет МФ, Ценар за 
квалитет 

Октобар 
2016/17/18 

Припрема извештаја - Однос укупног броја 
студената и броја запослених наставника на 
нивоу установе  

Однос укупног броја студената (одобрен 
акредитацијом помножен са бројем 
година трајања студијског програма) и 
броја запослених наставника установе  

Продекан за наставу, 
Комисије за ОАС, МАС, 
ДАС 

Октобар 
2016/17/18 



ОБЛАСТ - КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА (Стандард 8) 
 

Активност Документ Реализација/Субјекти Датум 

Анализа и оцена:  
 процедуре пријема студената;  
 једнакости и равноправности студената, 

укључујући и студенте са посебним потребама;  
 рада на планирању и развоју каријере студената;  
 доступности информација о студијама;  
 доступности процедура и критеријума 

оцењивања;  
 метода и критеријума оцењивања по 

предметима, програмима, годинама, уз 
корективне мере;  

 усклађености метода оцењивања са исходима 
студијског програма;  

 објективности и принципијелности наставника у 
процесу оцењивања;  

 праћења пролазности студената по предметима, 
програмима и годинама, уз корективне мере;  

 студентског организовања и учествовања у 
одлучивању.  

Извештај о самовредновању 

Продекан за наставу, 
Центар за квалитет 
наставе и акредитацију, 
Комисије за ОАС, МАС, ДАС 

Март 
2017/18/19 

Припрема извештаја - Преглед броја студената по 
нивоима, студијским програмима и годинама 
студија на текућој школској години 

Преглед броја студената по 
нивоима, студијским програмима 
и годинама студија у текућој 
школској години  

Продекан за наставу, 
Студентска служба 

Октобар 
2016/17/18 

Припрема извештаја - Стопа успешности 
студената 

Стопа успешности студената 
Продекан за наставу, 
Студентска служба 

Октобар 
2016/17/18 

Припрема извештаја - Број студената који су 
уписали текућу школску годину у односу на 
остварене ЕСПБ бодове 

Број студената који су уписали 
текућу школску годину у односу 
на остварене ЕСПБ бодове 

Продекан за наставу, 
Студентска служба 

Октобар 
2016/17/18 

Анализа и оцена усаглашености документа - 
Правилник о процедури пријема студената 

Правилник о процедури пријема 
студената 

Продекан за наставу, Ценар 
за квалитет 

Јун 
2016/17/18 

 



Активност Документ Реализација/Субјекти Датум 

Анализа и оцена усаглашености документа 
- Правилник о оцењивању 

Правилник о оцењивању 
Продекан за наставу, Ценар 
за квалитет 

Јун 
2016/17/18 

Анализа и оцена усаглашености документа 
- Процедуре и корективне мере у случају 
неиспуњавања и одступања од усвојених 
процедура оцењивања 

Процедуре и корективне мере у случају 
неиспуњавања и одступања од 
усвојених процедура оцењивања 

Продекан за наставу, Ценар 
за квалитет 

Јун 
2016/17/18 

Припрема извештаја о испуњености 
Стандарда 8 

Извештај о самовредновању  
Продекан за наставу, Ценар 
за квалитет 

Март 2019 

 

 

ОБЛАСТ - КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ РЕСУРСА 
(Стандард 9) 
 

Активност Документ Реализација/Субјекти Датум 

Припрема извештаја 

 Број и врста библиотечких јединица 
у високошколској установи  

 Попис информатичких ресурса 
 Општи акт о уџбеницима  
 Списак уџбеника и монографија чији 

су аутори наставници запослени на 
високошколској установи (са редним 
бројевима) 

 Однос броја уџбеника и монографија 
(заједно) чији су аутори наставници 
запослени у установи са бројем 
наставника на установи  

Библиотека МФ, Продекан 
за НИД, Продекан за 
наству, Ценар за квалитет 

Јануар-
март 
2017/18/19 

Припрема извештаја о испуњености 
Стандарда 9 

Извештај о самовредновању  
Библиотека МФ, Продекан 
за НИД, Продекан за 
наству, Ценар за квалитет 

Март 2019 

 



 

ОБЛАСТ - KВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ВИСОКОШКОЛСКОМ УСТАНОВОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ 
ПОДРШКЕ  (Стандард 10) 
 
 

Активност Документ Реализација/Субјекти Датум 

Анализа и оцена ефиксаности 
организационе структуре МФ 

Извештај о анализи и оцени, 
усклађивање оргнаизационе структуре 
МФ 

Декан, продекани, Савет 
МФ, Ценар за квалитет 

Децембар 
2016/17/18 

Праћење и оцењивање квалитета 
управљања установом уз мере за 
унапређење 

Извештај о анализи и оцени процеса 
праћења и оцењивања квалитета 
управљања МФ 

Декан, продекани, Савет 
МФ, Ценар за квалитет 

Децембар 
2016/17/18 

Праћење и оцењивање квалитета рада 
стручних служби и ненаставног особља, уз 
мере за унапређење 

Извештај о анализи и оцени процеса 
праћења и оцене квалитета рада 
стручних служби и ненаставног 
особља 

Декан, продекани, Савет 
МФ, Ценар за квалитет 

Децембар 
2016/17/18 

Дефинисаност и доступност услова за 
напредовање ненаставног особља, 
перманентно усавршавање и образовање 
ненастваног особља 

Извештај о условима за напредовање 
ненастваног особља 

Ценар за квалитет 
Децембар 
2016/17/18 

Припрема извештаја 

 Број ненаставних радника стално 
запослених у високошколској  
установи у оквиру одговарајућих 
организационих јединица  

 Шематска организациона структура 
високошколске установе  

Aнализа резултата анкете студената о 
процени квалитета рада органа 
управљања и рада стручних служби 

Продекан за наству, Центар 
за квалитет наставе и 
акредитацију , Кадровска 
служба 

Октобар 
2016/17/18 

Припрема извештаја о испуњености 
Стандарда 10 

Извештај о самовредновању  Ценар за квалитет Март 2019 

 



 

ОБЛАСТ - КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ (Стандард 11) 
 

Активност Документ Реализација/Субјекти Датум 

Анализа усклађености просторних 
капацитета са укупним бројем студената, 
адекватности техничке, лабораторијске и 
остале опреме, усклађености капацитета 
опреме са бројем студената;  

Извештај о анализи усклађености 
просторних капацитета са укупним 
бројем студената, адекватности 
техничке, лабораторијске и остале 
опреме, усклађености капацитета 
опреме са бројем студената 

Декан, продекани, Центар 
за квалитет наставе и 
акредитацију  

Децембар 
2016/17/18 

Припрема документа Извештај- укупна површина МФ 
Центар за квалитет наставе 
и акредитацију  

Фебруар 
2019 

Припрема документа 

Листа опреме у власништву 
високошколске установе која се 
користи у наставном процесу и 
научноистраживачком раду  

Продекан за НИД, Центар 
за квалитет наставе и 
акредитацију  

Фебруар 
2019 

Припрема документа Наставно-научне и стручне базе 
Библиотека, Ценар за 
квалитет 

Фебруар 
2019 

План набавке рачунарске опреме Извештај о рачунарској опреми 
Ценар за ЦИТ, продекан за 
финансије 

Децембар 
2016/17/18 

Припрема извештаја о испуњености 
Стандарда 11 

Извештај о самовредновању  Ценар за квалитет Март 2019 

 

 

ОБЛАСТ - ФИНАНСИРАЊЕ (Стандард 12) 
 

Активност Документ Реализација/Субјекти Датум 

Припрема документа 
Финансијски план  
Финансијски извештај за претходну 
календарску годину  

Продекан за финансије, 
Ценар за квалитет 

Децембар 
2016/17/18 

Припрема извештаја о испуњености 
Стандарда 12 

Извештај о самовредновању  
Продекан за финансије, 
Ценар за квалитет 

Март 2019 
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