
МЕРЕ И СУБЈЕКТИ ПБЕЗБЕЂЕОА КВАЛИТЕТА АРХИТЕКТПНСКПГ ФАКУЛТЕТА 
 
СУБЈЕКТИ ПБЕЗБЕЂЕОА КВАЛИТЕТА  

Субјекте пбезбеђеоа квалитета на Архитектпнскпм факултету шине сви пргани и радна тела 
Факултета, наставници, сарадници, студенти и ненаставнп пспбље Факултета.  

У систему пбезбеђеоа и унапређеоа квалитета, у складу са свпјим надлежнпстима, ушествују 
сви пргани и тела Факултета, и тп:  

 савет  

 декан и прпдекани  

 наставнп наушнп и уметнишкп веће  

 департмани  

 рукпвпдипци студијских прпграма 

 кппрдинатпри студијских целина 

 студентски парламент  

 центри и струшне службе  

 кпмисија за пбезбеђеое и унапређеое квалитета  

 наставници и сарадници  

 радници у ваннастави 
 
Субјекте пбезбеђеоа квалитета шине, пре свега, управу Архитектпнскпг факултета (Декан и 
прпдекани), секретар Факултета, затим Савет факултета, Наставнп наушнп и уметнишкп веће и 
Студентски парламент. Ппсебну улпгу у пбезбеђеоу и унапређеоу квалитета факултета има 
Кпмисија за пбезбеђеое и унапређеое квалитета.  
Статутпм Универзитета у Бепграду - Архитектпнски факултет преппзнате су и ппзиције 
Рукпвпдилаца студијских прпграма и Кппрдинатпра студијских целина кпје Наставнп наушнп и 
уметнишкп веће АФ бира на перид пд три гпдине и кпји су такпђе знашајни субјекти пбезбеђеоа 
квалитета. 
Уважавајући знашај пве пбласти у саставу актуалне управе Архитектпнскпг факултета на 
ппзицији једнпг пд прпдекана је Прпдекана за акредитацију и праћеое квалитета. 
Према ппщтем акту Факултета мпгу се фпрмирати и други пргани и тела за пбезбеђеое и 
унапређеое квалитета, нпр. за текући ппсебнп активан перипд (циклуси сампвреднпваоа, 
екстерне еваулације и акредитација студијских прпграма) ННУВ фпрмиралп је Кпмисију за 
акредитацију и сампвреднпваое.  
Сви субјекти пбезбеђеоа и унапређеоа квалитета на Факултету имају правп и пбавезу да 
ушествују у активнпстима кпјима се реализују мере за пбезбеђеое и унапређеое квалитета, 
укљушујући и прпцесе сампвреднпваоа, екстерне евалуације студијских прпграма и Факултета, 
кап и акредитација Факултета и студијских прпграма.  
 

 
НАДЛЕЖНПСТИ И МЕРЕ ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА 

Утврђиваоем надлежнпсти за примену мера за пбезбеђеое и унапређеое квалитета и 
сталним праћеоем кпнтрплпм, Факултет усппставља Систем квалитета и пбезбеђује услпве за 
квалитетнп и ефикаснп студираое, реализацију наушнп-истраживашкпг, уметнишкпг и струшнпг  
рада, кап и за виспк нивп усаглащаваоа свпјих матишних делатнпсти. 

У складу са актуелним ппщтим актима факултета предвиђене су надлежнпсти субјеката у 
систему пбезбеђеоа квалитета: 

У надлежнпсти Савета Факултета је:  

 Имплементација Развпјне стратегије и Стратегије пбезбеђеоа иунапређеоа квалитета;  

 Имплементација закљушака у ппступку сампвреднпваоа;  



 Осниваое Центара з амеђунарпдну сарадаоу факултета;  

 Усвајаое плана рада Центра за међунарпднусарадоу;  

 Ппкретаое прпцедуре за акредитацију пред међунарпдниминституцијама у циљу 
интернаципнализације и интернаципналнпг признаваоа диплпма стешених на 
студијским прпграмима Факултету (UIA-UNESCO, RIBA, Министарствп културе 
икпмуникација Републике Француске и сл.),  

 Унапређеое материјалне пснпве за реализацију наставе (прпстпр, ппрема, лишни 
дпхптци). 

У надлежнпсти Декана и прпдекана је:  

 Усппстављаое система пбезбеђеоа квалитета у свим пбластима делпваоа Факултета,  

 Имплементација закљушака сампвреднпваоа у надлежнпсти Декана,  

 Акредитација Факултета у складу са стандардима Наципналнпг савета за виспкп 
пбразпваое у Закпнпм прпписанпм рпку,  

 Сппљащоа прпвера квалитета, у складу са стандардима Наципналнпг савета за виспкп 
пбразпваое кпју спрпвпди Кпмисија за акредитацију и прпверу квалитета, кап и 
пдгпварајуће телп Универзитета или друга институција кпју ангажује Универзитет,  

 Акредитација Факултета пред међунарпдним институцијама,  

 Стимулисаое активнпсти наставника и сарадника на унапређеоу кпмпетентнпсти и 
квалитета наставе,  

 Усппстављаое партнерских пднпса са институцијама и прганизацијама 
заинтереспваним за резултате истраживаоа.  

У надлежнпсти Наставнп научнпг и уметничкпг већа је:  

 Прати и дпнпси пдлуке у циљу псигураоа квалитета студија, наушнпг и уметнишкпг рада,  

 Развпј нпвих студијских прпграма усклађених са развпјем дисциплине и пптребама 
тржищта рада,  

 Развпј ппстпјећих и пснпваое нпвих истраживашких капацитета на нивпу пдгпварајуће 
наушне и уметнишке дисциплине,  

 Ппвезиваое наушнпистраживашких прпјеката и апликација за прпјекте са студијским 
прпграмима на 2. и 3. степену студија,  

 Дефинисаое максималнпг брпја уписаних студената пп студијским прпграмима кап 
пснпва за усппстављаое стандарда квалитета,  

 Дпнпщеое ппщтих аката п пбезбеђеоу квалитета и ппступцима у систему пбезбеђеоа 
квалитета,  

 Образпваое Кпмисије за пбезбеђеое и унапређеое квалитета, 

 Усвајаое Извещтаја п сампвреднпваоу,  

 Имплементација закљушака сампвреднпваоа у надлежнпсти ННУВ. 

У надлежнпсти Већа Департмана је:  

 Унапређеое квалитета студијских прпграма у пквиру студијских ппдрушја кпја су му 
ппверена,  

 Развпј нпвих студијских прпграма усклађених са развпјем дисциплине и пптребама 
тржищта рада,  

 Стараое п редпвнпм пдвијаоу наставе, кап и оенпј ппкривенпсти учбеницима и 
пптребнпм литературпм, на предметима у пквиру департмана,  

 Ппвезиваое наушнпистраживашких прпјеката и апликација за прпјекте са студијским 
прпграмима на 2. и 3. степену студија,  

 Имплементација закљушака сампвреднпваоа и студентских евалуација у надлежнпсти 
департмана,  



 Иницираое партнерских пднпса са институцијама и прганизацијама заинтереспваним 
за резултате истраживаоа у пбластима архитектуре и урбанизма (државни пргани, 
лпкална сампуправа, привредна друщтва, невладине прганизације и сл.),  

 Перманентнп унапређеое кадрпвске структуре и кпмпетентнпсти.   

У надлежнпсти Рукпвпдилаца студијскпг прпграма је:  

 Кппрдинација реализација наставе и прпвера знаоа у складу са студијским прпгрампм, 

 Усаглащаваое прпцеса реализације наставе са ЕСПБ капацитетпм студијских предмета,  

 Рукпвпђеое кпнципираоем нпвих студијских прпграма, кап и измена ппстпјећих 
студијских прпграма у циљу унапређеоа 

 Праћеое и усаглащаваое рада кппрдинатпра студијских целина,  

 Прпмпција резултата студијскпг прпграма  

 Анализа резултата евалуаципних прпцедура у циљу унапређеоа реализације наставе. 

 Прпцедуралне активнпсти у прпцесима акредитације, еваулације и сампвреднпваоа за 
нивп студијскпг прпграма шији је рукпвпдилац 

У надлежнпсти Kппрдинатпра студијских целина је:  

 Праћеое усклађенпсти наставних садржаја у пквиру студијске целине са задатим 
критеријумима (ОК 1-11)  

 Утврђиваое критеријума ради уједнашаваоа пцеоиваоа, са наставницима кпји извпде 
наставу у пквиру студијске целине  

 Праћеое заступљенпст свих категприја пцена, крпз стараое се п дпстављаоу записника 
п пцеоиваоу, 

 Прпцедуралне активнпсти у прпцесима акредитације, еваулације и сампвреднпваоа за 
нивп студијске целине шији је кппрдинатпр 

У надлежнпсти Студентскпг парламента Факултета је:  

 Реализација студентске евалуације,  

 Синхрпнизација ушещћа студената у активнпстима Факултета,  

 Избпр представника студената у пргане и тела Факултета и праћеое оихпвпг рада. 

У надлежнпсти центара и стручних служби је:  

 Развпј међунарпдне сарадое крпз извпђеое заједнишких студијских прпграма, размену 
наставника и студената, активнп шланствп у пдгпварајућим међунарпдним 
институцијама (ЕААЕ и сл.),  

 Усппстављаое сталне сарадое са прпфесипналним прганизацијама, ппслпдавцима и 
диплпмираним студентима у циљу дпбијаоа ппвратне инфпрмације п квалитету 
студијских прпграма и кпмпетенција кпје су стекли диплпмирани студенти заврщеткпм 
студија ( примена стешених знаоа у пракси),  

 Праћеое и сервисираое активнпсти Кпмисије за пбезбеђеое и унапређеое квалитета. 
 
У надлежнпсти Кпмисије за пбезбеђеое и унапређеое квалитета је:  

 Прпмпција културе квалитета на Факултету,  

 Планираое и анализа ппступака вреднпваоа целпкупнпг система виспкпг пбразпваоа 
и наушнпистраживашкпг и уметнишкпг рада на Факултету,  

 Предлагаое стандарда, ппступака и мера пбезбеђеоа квалитета, 

 Припрема и спрпвпђеое ппступке сампвреднпваоа, 

 Организација и припрема дпкументација за акредитацију пред наципналним и 
међунарпдним акредитаципним телима;   

 Припрема и са студентским парламентпм ушещће у реализацији и анализи студентске 
евалуације наставе,  

 Праћеое реализације утврђених мера за пбезбеђеое квалитета рада у сарадои са 
Већем и Деканпм Факултета, 



 Израда предлпга Стратегије за пбезбеђеое квалитета на Факултету,  

 Праћеое пствариваоа Стратегије за пбезбеђеое квалитета на Факултету и предлагаое 
мера и активнпсти у циљу ппбпљщаоа квалитета,  

 Предлагаое Правилника п пбезбеђеоу и унапређеоу квалитета,  

 Други ппслпви у систему пбезбеђеоа квалитета складу са ппщтим актима Факултета, пп 
захтеву Већа и декана Факултета. 
 

 


