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Стратегија обезбеђења квалитета 
 
 
1. Увод  
 
Стратегија обезбеђења квалитета је стратешки развојни документ из области обезбеђења квалитета високог 
образовања на Машинском факултету у Београду, која дефинише основне приоритете високог образовања 
на Машинском факултету у области обезбеђења квалитета, као и начине њиховог остваривања. Овај 
документ је трајан документ Машинског факултета, који ће се, у циљу његовог побољшавања, периодично 
преиспитивати и мењати, односно допуњавати и служи као основ за израду акционих планова у области 
обезбеђења квалитета ( краткорочних, средњорочних и дугорочних).  
 
2. Мисија  
 
Полазећи од тога да је високо образовање основ за, на знању заснованог развоја друштва и његовог даљег 
економског и културног напретка, основ за унапређења људских права и основних слобода, мисија 
Машинског факултета у Београду јесте да омогући највише академске стандарде и обезбеди стицање знања 
и вештина у складу са потребама друштва и пројектованим националним развојем. Да би остварио своју 
мисију, Машински факултет је трајно опредељен да тежи унапређењу квалитета високог образовања и 
укључивању у јединствен Европски простор високог образовања.  
 
3. Циљеви  
 
Циљ доношења стратегије обезбеђења квалитета је остваривање Законом постављених  циљева  високог 
образовања и визије даљег развоја високог образовања на Машинском факултету. 
 
Машински факултет за своје основне дугорочне циљеве поставља: 

• непрекидно и систематско унапређење квалитета високог образовања на Машинском факултету, 
• побољшање квалитета студијских програма, 
• повећање ефикасности студија,  
• побољшање квалитета наставе, 
• побољшање процеса студентског вредновања педагошког рада наставника, 
• побољшање квалитета вредновања студентског рада,  
• побољшање квалитета и интезивирање научноистраживачког рада наставног особља,  
• побољшање квалитета ненаставне подршке основној делатности Машинског факултета, 
• побољшање квалитета процеса управљања, 
• побољшање услова рада,  
• повећање доприноса академском животу Универзитета и доприноса локалној и националној 

заједници.  
 
4. Полазне основе 
 
Полазна основа стратегије обезбеђења квалитета су следећа документа:  

1. Анализа тренутног стања високог образовања на Машинском факултету  (слабости, опасности, 
могућности и предности – тзв.SWOT анализа);  

2. Лисабонска конвенција о признавању квалификација/диплома у високом образовању 
(11.04.1997.године), коју је ратификовала наша земља 2003.године;  

3. Болоњска декларација ( 19.06.1999.године) коју је наша земља потписала 2003.године);  
4. Закон о високом образовању (“Службени Гласник РС”број 76/05);  
5. Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа;  
6. Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа;  
7. Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских 

програма (“Службени Гласник РС”број 106/06);  
8. Статут Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”број 131/06), и 
9. Статут Машинског Факултета ------------------------------ 

 
Машински факултет у Београду је стратешки опредељен да се стара о развоју високог образовања у складу 
са наведеним документима.  
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