
 
Прилог 1.2. Mере и субјекти обезбеђења квалитета 

 

Стратегија обезбеђења квалитета Факултета за примењену екологију ФУТУРА 

представља политику осигурања квалитета и одражава мисију и вредности ове 

институције, а свакако је уско повезана са релевантним плановима и активностима 

Факултета у смислу стратешког менаџмента. 

Систем обезбеђења квалитеа је систем помоћу којег Факултет за примењену 

екологију ФУТУРА прати и оцењује постојеће услове, како би одређеним мерама могао да 

побољша квалитет наставног процеса и ваннаставних активности на Факултету. Систем 

обезбеђења квалитета је уведен са уверењем да ће побољшати квалитет студентског 

искуства на Факултету - од пријаве и уписа на факултет, преко предавања, испита и 

дипломе до запошљавања и доживотног учења. 

  Мере за обезбеђење квалитета Факултет за примењену екологију ФУТУРА 

препознаје у следећем облику и њима придаје приоритетан значај (према Члану 4. 

Стратегије за обезбеђење квалитета Факултета за примењену екологију Футура): 

 Самовредновање и оцењивање квалитета у следећим областима: 

- студијски програми, 

- наставни процеси, 

- наставно особље, 

- научноистраживачки рад, 

- оцењивање студената у оквиру предиспитних обавеза и на испиту, 

- уџбеници и литература, 

- библиотека, 

- информациони/информатички ресурси, 

- простор и опрема, 

- процес управљања, 

- јавност у раду,  

- финансирање; 

 Јединство образовног, стручног и научноистраживачког рада; 

 Успостављање интерактивног односа са студентима; 

 Међународна сарадња кроз размену наставника и студената; 

 Успостављање сталне сарадње са послодавцима и дипломираним студентима у 

циљу добијања повратних информација о квалитету стечених квалификација; 

 Стално инвестирање у све ресурсе факултета; 

 Јавно објављивање резултата самовредновања и вредновања; 

 Промоција културе квалитета на Факултету и награђивање оних који је примењују; 

 Ангажованост Комисије за обезбеђење квалитета на мониторингу усвојених 

стандарда квалитета и правовременом извештавању органа управљања и 

пословођења Факултета. 

Субјекти обезбеђења квалитета су, пре свега, Комисија за обезбеђење квалитета, али и сви 

остали факултетски органи (управа и стручне службе), запослени, наставници, као и 

студенти (према Члану 5. Стратегије). Комисија израђује план активности и извештај о 

спроведеним активностима у процесу обезбеђења и унапређења квалитета рада Факултета. 


