
 

 
 

 

 

 

 

 

Стандард 2: Систем обезбеђења квалитета 

 

Прилог 2.2. 

ПЛАН РАДА ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ 
КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

У ОКВИРУ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА  

2015/16-2018/19 
 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 



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 Центра за квалитет  

Декан, Центар за квалитет 
наставе и акредитацију  

Јануар 2019 

 


