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Предмет:  

План рада у Комисије за обезбеђенје и унапређенје квалитета (КОУК) у поступку самовредновања 

Архитектонског факултета и изради Извештаја о самовредновању АФ_2019 

 

Према процедури прописаној од стране Националног савета за високошколско образовање Архитектонски 

факултет је покренуо поступак самовредновања и израде Извештаја о самовредновању АФ_2019 за 

претходни трогодишњи период – школске године 2015/16, 2016/17 и 2017/18. 

У систему обезбеђења и унапређења квалитета Архитектонски факултета према Правилнику о 

обезбеђењу и унапређењу квалитета (члан.5 до 15., „Службени билтен АФ“, бр. 80/08 и 90/13, 

2013.године), учествују сви органи и тела Факултета, и то:  

o савет АФ; 

o управа АФ (декан и продекани) 

o наставно-научно веће_ННВ; 

o департмани_ДЕП; 

o руководиоци студијски програма_РЦП  

o координатори студијских целина_КСЦ; 

o студентски парламент_СП; 

o центри и стручне службе; 

o комисија за обезбеђење и унапређење квалитета_КОУК; 

o наставници и сарадници; 

o радници у ваннастави. 

 

Комплетан предлог садржаја Извештај о самовредновању АФ_2019, разматраће се и усвајати на седници 

КОУК 11.04.2019. године, после чега ће се упутити Наставно-научном већу Архитектонског факултета на 

усвајање. 

Финални Извештај о самовредновању АФ_2019 биће од стране КОУК презентиран за усвајање Наставно и 

научно-уметничком већу Архитектонског факултета 15.04.2019. 

Ради веће ефикасности рада на изради прописаних прилога и формирања  Извештаја о 

самовредновању_АФ 2019, Наставно и научно-уметничко веће је, у Складу са Статутом АФ, члан 43, на 

седници одржаној 26.11.2018. године именовало радно тело  Комисију за акредитацију и самовредновње, 

са мандатом од једне године, чије је једно од задужења задужење организација и реализација поступка 

самовредновања и формулисање прилога и садржаја Извештаја о самовредновању АФ_2019, које 

доставља КАПК-у на разматрање и усвајање.   

У циљу координисаног доношења одлука свих нивоа одлучивања и поштовања законски предвиђеног рока 

за подношење Извештаја о самовредновању АФ_2019 сачињен је План организације и динамика израде 



Извештаја о самовредновању АФ_2019 који је Наставно и научно-уметничко веће усвојило на седници 

одржаној 26.11.2018. и који је у прилогу овог документа. 

Радне седнице  КОУК ће се током поступка самовредновања и Израде извештаја о самовредновању 

одржавати по потреби ради припреме материјала, разматрања и усвајања предлога докумената и прилога 

Извешатаја о самовредновању АФ_2019 и обавезно у недељи која претходи одржавању седнице 

Наставно и научно-уметничког већа факултета. 

 

Декан Архитектонског факултета 

проф. др Владан Ђокић 

 

 



 

ПРИЛОГ 01_ ОРГАНИЗАЦИЈА И ДИНАМИКА ИЗРАДЕ ИЗВЕШТАЈА О САМОВРЕДНОВАЊУ АФ_2019. 

 

ПРИПРЕМА  - децембар 2018.  

Припрема процедура, материјала и формулара анкета СТАНДАРДИ 4, 5, 6, 7, 15 

Припрема студентских анкета  

Анализа постојећих докумената, општих аката и процедура СТАНДАРДИ 1, 2, 3  

Анализа постојећих докумената, општих аката и процедура у односу на предвиђене мере и активности Самовредновања АФ 2016 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА - јануар – април 2019. 

битни термини 

 ННВ децембар – именовање КОУК 

 26.12.2018. – прослеђивање формулара анкета, потребне документације и упутстава Департманима, Руководиоцима студијских програма, свим наставницима и сарадницима 

 25.01.2019. – Извештаји наставника и сарадника 

 10.02.2019. – Извештаји Координатора студијских целина 

 20.02.2019. – Извештаји Руководилаца студијских програма 

 ННВ фебруар – рок за усвајање иновиране Стратегије,  

 ННВ март - рок за усвајање усклађених општиха аката  

 10.03.2019. – Извештаји Департмана 

 11.04.2019. – Усвајање Извештаја о самовредновању АФ_2019 - КОУК 

 ННВ април  - Усвајање Извештаја о самовредновању АФ_2019  

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ДИНАМИКА  

СТАНДАРД КООРДИНАТОР_ 
обрада материјала 

НАДЛЕЖНОСТИ / 
УЧЕСНИЦИ 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ 

дец. јануар феб. март април 
     

1. Стратегија обезбеђења 
квалитета 

КАС 
 

АФуправа, колегијум, ННВ, 
Савет, 
Секретар АФ З. Јовић 
 

СТ01_Предлог мера и активности за унапређење 

Прилог 1.1. Стратегија обезбеђења квалитета  

Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења квалитета  

Прилог 1.3. Акциони план за спровођење стратегије и одлуке о 
његовом усвајању и допунама 

*иновирана Стратегија - ННУВ фебруар, Савет март 

анализе АФУ 
КОЛ 

18.02 
АФУ 
КОЛ 
04.02. 
ННУВ 

савет 11.04. 
КОУК 

15.04. 
ННУВ 

2. Стандарди и поступци 
за обезбеђење 
квалитета 

КАС 
 

КОУК, АФуправа, ННВ, 
Савет 
 

СТ02_Предлог мера и активности за унапређење 

Прилог 2.1. Усвојени документ - Стандарди и поступци за 
обезбеђење и унапређење  квалитета високошколске установе  

анализе 29.01. 
КОУК 
 
04.02. 
ННУВ 

савет  11.04. 
КОУК 

15.04. 
ННУВ 



Прилог 2.2. Усвојени план рада и процедура за праћење и 
унапређење квалитета високошколске установе у оквиру 
стандарда квалитета  

Прилог 2.3. Усвојени годишњи извештаји о раду  успостављеног  
тела  (комисије, одбора, центара) за унутрашње осигурање 
квалитета високошколске  установе 

*иновирани / нови правилници, протоколи – ННВ јануар -  фебруар 

3. Систем обезбеђења 
квалитета 

КАС 
 
 

АФуправа, ННВ, Савет 
 

СТ03_Предлог мера и активности за унапређење 

Прилог 3.1. Формално успостављено тело (комисија, одбор, 
центар) са конкретном одговорношћу за унутрашње осигурање 
квалитета у високошколској установи (извод из Статута) и опис 
рада (до 100 речи).  

Прилог 3.2. Списак свих анкета  

Прилог 3.3 Документ о анализи резултата анкета и о усвајању 
корективних и превентивних мера  

*именовање КОУК – ННВ децембар 

анализе  
 
24.12. 
ННВ -
КОУК 

 КАС АФУ 
КОЛ 

11.04. 
КОУК 

15.04. 
ННУВ 

4. Квалитет студијског 
програма 

КАС 
 

Продекан за наставу, 
Департмани,  
Руководиоци студијских 
програма_ РСП,  
Координатори студијских 
целина_КСЦ, 
Наставнци руководиоци 
предмета_НРП,  
студентска служба_СС 
Спољни учесници – 
послодавци, бивши 
студенти 

СТ04_Предлог мера и активности за унапређење 
СТУДИСКИХ ПРОГРАМА  

СТ04_1 Предлог мера и активности за унапређење ОАСА, 
ИАСА 

СТ04_2 Предлог мера и активности за унапређење МАСА 

СТ04_3 Предлог мера и активности за унапређење МАСИУ 

СТ04_4 Предлог мера и активности за унапређење МУАД 

СТ04_5 Предлог мера и активности за унапређење ССЗА 

СТ04_6 Предлог мера и активности за унапређење ССУО 

Табела 4.1.  Листа  свих студијских  програма  који  су  
акредитовани  ВУ са укупним бројем уписаних студената на свим 
годинама студија у текућој и претходне 2 шк. године  

Табела  4.2. Број и проценат  дипломираних  студената (у  односу  
на  број  уписаних)  у претходне 3 школске године у  оквиру  
акредитованих  студијских програма.  

Табела 4.3. Просечно трајање студија у претходне 3 школске 
године.  

Прилог  4.1.  Анализа  резултата  анкета  о мишљењу  
дипломираних  студената  о квалитету студијког програма и 
постигнутим исходима учења. 

Прилог 4.2. Анализа  резултата  анкета  о  задовољству  
послодаваца  стеченим квалификацијама дипломаца 

припрема 25.01. 
НРП 
31.01. 
СП 

 

10.02. 
КСЦ 
20.02. 
РСП 

10.03. 
ДЕП. 

11.04. 
КОУК 

15.04. 
ННУВ 

4.1. ОАСA  
 
 

4.2. ИАСA 
 
 

доц. М. Ненадовић  
асс.  
 
в.проф. Н.Фотирић  
асс. 

     

4.3. МАСА в.проф. А.Вуја  
асс. 

    

4.3.1. модул A наставник - А департман      

4.3.2. модул AТ наставник - АТ департман     

4.3.3. модул AК наставник - АТ департман     

4.3.4. модул У 

 

наставник - У департман     

4.4. МИУ в.проф. др К. Лаловић  
асс.  
 

    

4.5. МУАД в.проф. И. Рајковић 
асс 

     

      

4.6. СС      

4.6.1. СС ЗА в.проф. др А. Радивојевић     

4.6.2. СС УО в.проф. др А.Ђукић     

4.6.3. СС ПН /     

5. Квалитет наставног 
процеса 

КАС 
 

Продекан за наставу_ПН, 
Департмани,  
Руководиоци студијских 
програма_РСП,  
Студентски парламент_СП 

СТ05_Предлог мера и активности за унапређење 

Прилог  5.1. Анализа резултата анкета студената о квалитету 
наставног процеса  

Прилог 5.2. Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање 
плана и распореда наставе 

припрема 25.01. 
НРП 
31.01. 
СП 

20.02. 
РСП 

   10.03. 
    ДЕП. 

 

11.04. 
КОУК 

15.04. 
ННУВ 



Прилог  5.3. Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче 
стицање активних компетенција наставника и сарадника  

*иновирани / нови правилници, протоколи – ННВ март 

6. Квалитет 
научноистраживачког 
уметничког и 
стручног рада 
 

КАС 
 

Продекан за науку, 
Департмани, 
наставници_НАС, 
сарадници_САР 

СТ06_Предлог мера и активности за унапређење 

Табела 6.1. Назив  текућих научноистр./уметничких  пројеката 

Табела 6.2. Списак наставника и сарадника запослених у ВУ, 
учесника у текућим домаћим и међународним пројектима  

Табела 6.3.  Збирни  преглед  научноистраживачких и уметничких 
резултата у установи у претходној календарској години према 
критеријумима Министарства.  

Табела 6.4  Списак SCI/ ССЦИ-индексираних радова по годинама 
за претходни трогодишњи период.  

Табела 6.5. Листа  одбрањених  докторских   дисертација  у 
високошколској установи у претходне три школске године 

Табела 6.6. Списак стручних и уметничких пројеката који се 
тренутно реализују у установи чији  су  руководиоци  наставници  
стално запослени у високошколској установи. 

Табела 6.7 Списак ментора према тренутно важећим стандардима 
који се односи на испуњеност услова за менторе у оквиру 
образовно-научног, односно образовноуметничког поља, као и 
однос броја ментора у односу на укупан број наставника на ВУ 

Прилог  6.1. Списак  награда  и признања  наставника,  сарадника  
и  студената  за остварене резултате у научноистраживачком и 
раду.  

Прилог  6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у 
односу на укупан број наставника и сарадника на ВУ  

Прилог  6.3.  Однос  броја  SCI-индексираних    радова  у  односу  
на  укупан  број наставника и сарадника на ВУ 

*иновирани / нови правилници, протоколи – ННВ март 

припрема 25.01. 
НАС 
САР 

   обрада 
ДЕП / КАС 

   10.03. 
    ДЕП. 

  

11.04. 
КОУК 

15.04. 
ННУВ 

6.1. Департман А асс. А департман       
6.2. Департман У асс. У департман      
6.3. Департман АТ асс. АТ департман      

7. Квалитет наставника 
и сарадника 

КАС 
 

АФуправа/колегијум,  
Департмани,  
Општа служба_ОС,  
 

СТ07_Предлог мера и активности за унапређење 

Табела 7.1. Преглед броја наставника по звањима и статус 
наставника у високошколској установи  (радни однос са пуним и 
непуним радним временом, ангажовање по уговору)  

Табела 7.2. Преглед броја сарадника и статус сарадника у 
високошколској установи  (радни однос са пуним и непуним радним 
временом, ангажовање по уговору)  

Прилог  7.1. Правилник о избору наставника и сарадника  

Прилог 7.2. Однос укупног броја студената (број студената одобрен 
акредитацијом помножен са бројем година трајања студијског 
програма) и броја запослених наставника на нивоу установе  

*иновирани / нови правилници, протоколи – ННВ март 

анализа 

 
25.01. 
ОС 
 
 

 

18.02 
АФУ 
КОЛ 
 
11.03. 
ННУВ  

   10.03. 
    ДЕП. 

 

11.04. 
КОУК 

15.04. 
ННУВ 

8. Квалитет студената КАС 
 

Продекан за наставу_ПН, 
Студентска служба_СС,   
Студентски парламент_СП,  
Општа лсужба_ОС, 
Секретар АФ З.Јовић 

СТ08_Предлог мера и активности за унапређење 

Табела 8.1. Преглед броја студената по нивоима, студијским 
програмима и годинама студија на текућој школској години  

Табела 8.2. Стопа успешности студената. Овај податак се 
израчунава за студенте који су дипломирали у претходној школској 
години (до 30.09) а завршили студије у року предвиђеном за трајање 
студијског програма 

Табела 8.3.  Број студената који су уписали текућу школску годину у 

анализа 

 
31.01. 
СП 
СС 

18.02 
АФУ 
КОЛ 
 
11.03. 
ННУВ 

 11.04. 
КОУК 

15.04. 
ННУВ 



односу на остварене ЕСПБ бодове (60), (37-60) (мање од 37) за све 
студијске програме по годинама студија 

Прилог 8.1. Правилник о процедури пријема студената  

Прилог 8.2. Правилник о оцењивању  

Прилог 8.3. Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и 
одступања од усвојених процедура оцењивања  

*иновирани / нови правилници, протоколи – ННВ март 

9. Квалитет уџбеника, 
литературе, 
библиотечких и 
информатичких 
ресурса 

КАС 
 

АФуправа,  
Општа служба_ОС, 
билиотека_БИБ, рачунски 
центар_АРЦ 

СТ09_Предлог мера и активности за унапређење 

Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској 
установи  

Табела 9.2. Попис информатичких ресурса 

Прилог 9.1 Општи акт о уџбеницима.  

Прилог 9.2. Списак уџбеника и монографија чији су аутори 
наставници запослени на високошколској установи (са редним 
бројевима) 

Прилог 9.3. Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су 
аутори наставници запослени на установи са бројем наставника на 
установи  

*иновирани / нови правилници, протоколи – ННВ март 

  20.02. 
ОС 
БИБ 
АРЦ 

 11.04. 
КОУК 

15.04. 
ННУВ 

10. Квалитет управљања 
високош. установом и 
квалитет ненаставне 
подршке 

КАС 
Секретар АФ З.Јовић 

АФуправа,  
Општа лсужба_ОС 

СТ10_Предлог мера и активности за унапређење 

Табела 10.1. Број  ненаставних  радника  стално  запослених  у  ВУ у 
оквиру одговарајућих организационих јединица  

Прилог 10.1. Шематска организациона структура високошколске 
установе  

Прилог 10.2. Aнализа резултата анкете студената о процени 
квалитета рада органа управљања и рада стручних служби 

 31.01. 
СП 

 

20.02. 
РСП 
ОС 
БИБ 
АРЦ 

 11.04. 
КОУК 

15.04. 
ННУВ 

11. Квалитет простора и 
опреме 

КАС 
 

АФуправа,  
Општа Служба_ОС 
Рачунски центар_АРЦ 

СТ11_Предлог мера и активности за унапређење 

Табела 11.1. Укупна  површина (у  власништву  високошколске  
установе  и  знајмљени  простор) са површином  објеката 
(амфитеатри,  учионице, лабораторије, организационе јединице, 
службе)  

Табела 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе 
која се користи у наставном процесу и научноистраживачком раду  

Табела 11.3. Наставно-научне и стручне базе 

  20.02. 
ОС 
БИБ 
АРЦ 

28.03. 
АФ 
ПН 

 

12. Финансирање КАС 
Продекан за финасије_ПФ 

Продекан за финасије_ПФ, 
рачуноводтство_РЧ 

СТ12_Предлог мера и активности за унапређење 

Прилог 12.1. Финансијски план  

Прилог 12.2. Финансијски извештај за претходну календарску годину  

   01.03. 
РЧ 
 
10.03. 
ПФ 

 

11.04. 
КОУК 

15.04. 
ННУВ 

13. Улога студената у 
самовредновању и 
провери квалитета 

КАС 
Студент продекан 

Студентски  
парламент_СП 

СТ13_Предлог мера и активности за унапређење 

Прилог 13.1 Документација која потврђује учешће студената у 
самовредновању и провери квалитета  

*иновирани / нови правилници, протоколи – ННВ март 

 31.01. 
СП 

 

 01.03. 
СП 

 

14. Систематско праћење 
и периодична 
провера квалитета 

КАС 
КОУК 

КОУК,  
Редакција сајта АФ_РС 

СТ14_Предлог мера и активности за унапређење 

Прилог 14.1 Информације  презентоване  на  сајту  високошколске  
установе  о активностима  које  обезбеђују  систематско  праћење  и  
периодичну  проверу квалитета  у  циљу  одржавања  и  унапређење  

  20.02. 
РС 

 11.04. 
КОУК 

15.04. 
ННУВ 



квалитета  рада  високошколске установе. 

15. Квалитет докторских 
студија 

КАС 
Продекан за науку 
Руководилац ДАС 
 

 СТ15 Предлог мера и активности за унапређење ДАС 

Прилози – биће наведени када Комисија за акредитацију и проверу 
квалитета Националног акредитационог тела усвоји нова упутства за 
за спровођење поступка самовредновање 

 

аналаиза 
припрема 

 20.02. 
РДАС 

 

01.03. 
ПН 
 

11.04. 
КОУК 

15.04. 
ННУВ 

 



Образац анкете 01_ Став и мишљење Департмана … о квалитету студијских програма, наставног 
процеса, научноистраживачког, уметничког и стручног рада, квалитета наставника и сарадника и 
предлог мера и активности за унaпређење квалитета 

Формулисање Става и мишљење департмана организују и потписују шефови депратмана. Садржај овог документа 

структуриран је у складу са надлежностима Департмана и у складу са упутством о самовредновању КАПК.  

Рок за достављање Става и мишљења департмана са прилозима је 10.03.2019.  

Документ се доставља у електронској форми на мејл af.akreditacija2020@gmail.com 

Према Плану организације и динамике извештаја о самовредновању АФ_2019, до 20.02.2019. биће готова и на 

располагању Руководиоцима департмана следећа документација: Извештаји о квалитету студијских програма (анкета 

02а), Извештаји о квалитету студијских целина (анкета 02б), Извештаји о квалитету наставе на обавезним предметима 

(анкета 02ц), Извештај о квалитету наставе на изборним предметима (анкета 02д) као и попуњени обрасци наставника 

и сарадника о оствареним научноистраживачким,  уметничким и стручним резултатима (анкета 03). 

Став и мишљење департмана односи се на трогодишњи период (школске године - 2015/16, 2016/17 и 2017/18) 

1.0. Kвалитет наставе и наставног процеса на студијским програмима  

У складу са Упутством о самовредновању КАПК, у оквиру овог стандарда методом SWОТ* анализе, анализирају се и 
квантитативно оцењују следећи елементи:  

 Оцена адекватности циљева студијског програма и њихова усклађеност са основним задацима и 
циљевима високошколске установе 

 Оцена исходи и компетенција које добијају студенти када заврше студије и могућности запошљавања и 
даљег школовања 

 Оцена постигнутих резултата у односу на циљеве студијског програма и планиран исход учења  

 Оцена метода извођења наставе и њихове оријентисаности ка исходима учења;  

 Оцена система оцењивања и заснованости на мерењу исхода учења (критеријуми оцењеивања...);  

 Оцена усклађености планираних задтака са бројем сати рада (предавања, вежбе, рад код куће) изражених 
ЕСПБ бодовима (1 ЕСПБ=30 сати) са могућностима студената 

 Оцена међусобне усаглашености исхода учења и очекиваних компетенција базираних на дескрипторима 
квалификација одређеног циклуса образовања (усаглашеност исхода по семестрима);  

 Оцена способности функционалне интеграције знања и вештина студената у току студија;  

 Оцена поступака праћења квалитета студијских програма;  

 Повратне  информације   из   праксе   о   свршеним   студентима   и   њиховим компетенцијама;  

 Континуираност освремењивања студијских програма;  

 Доступност информација о дипломском раду и стручној пракси;  

 Доступност информација о студијским програмима и исходима учења.  

 Одобравање, праћење  и контрола програма студија 

Наведена питања поребно је размортити за сваки од студијских програма на којем Департман има учешће 

Садржај овог поглавља: 

1.1. ОАСА_Основне академске студије архитектура 



1.2. ИАСА_Интегрисане академске студије архитектура 

1.3. Мастер академске студије 

1.3.1. МАСА_Мастер академске студије Архитектура 

1.3.2. МАСУА_Мастер академске студије Унутрашња архитектура  

1.3.3. МАСИУ_Мастер академске студије Интегрални урбанизам 

1.4. ДАСАУ_Докторске академске студије архитектура и урбанизам 

1.5. Специјалистичке студије 

1.5.1. ССУО_Специјалистичке студије Урбана обнова и градови у новом миленијуму 

1.5.2. ССЕЕЗА_Специјалистичке студије Енергетски ефикасна и зелена архитектура 

2.0. Kвалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада, и квалитет наставника и сарадника 

У складу са Упутством о самовредновању КАПК, у оквиру овог стандарда методом SWОТ* анализе, анализирају се и 

квантитативно оцењују следећи елементи:  

1. Кадровско стање Департмана (укључује и број наставника и сарадника по ужим научним / уметничким 
областима и по звањима и укупно) 

2. Оцена научно-истраживачког и стручно-уметничког рада, односно компетентности  наставника и сарадника 

3. Праћење  и  оцењивање  квалитета  научноистраживачког рада  наставника  и сарадника и брига о 
научноистраживачком подмлатку 

4. Оцена усаглашености образовног, научноистраживачког, уметничког и стручног рада и активног 
укључивања резултата истраживања у наставни процес 

5. Оцена усаглашености  садржаја  научноистраживачког  уметничког  и  стручног  рада  са стратешким 
опредељењем земље и европским циљевима  

6. Оцена перманентности научног истраживања и међународне сарадње 

7. Оцена издавачке делатности и подстицање наставника и сарадника на публиковање резултата 
истраживања 

8. Предлог мера унапређења 

 

 

*Аналитички метод према захтеву КАПК је SWOT анализа: S-Strength/предности, W-Weakness/слабости, O- Opportunities/могућности, T –

Threats/препреке. У том смислу треба тежити да се по сваком од питања вредновања налази структурирају у ове четири категорије. Законодвац 

такође налаже да се за поједине ставке у оквиру категорија наведе и значај по кључу: +++  (значајно), ++    (осредње), + (мало), 0 (без) 

Форма извештаја Департмана може укључивати SWOT анализе или у целини бити у форми „класично“ формираног писаног извештаја по 

ставкама.   

 

 

 

 



ПРИЛОЗИ ИЗВЕШТАЈУ* 

Табела 1.0:  Учешће на међународним и домаћим пројектима. 

Табела 2.0а:  Преглед научноистраживачких, уметничких и стручних резултата  за претходни трогодишњи период 

  према критеријумима Министарства. 

Табела 2.0б:  Преглед резултата према критеријумима за репрезентативне референце  за област Архитектура у 

пољу уметности за претходни трогодишњи период 

Табела 3.0a:  Списак SCI/ ССЦИ-индексираних радова по годинама за претходни трогодишњи период. 

Табела 3.0b:  Списак AhCi-индексираних радова по годинама за претходни трогодишњи период. 

Табела 4.0: Oдбрањена докторских дисертација у установи у претходне три школске године са    

  резултатима који су објављени или прихваћени за објављивање 

Табела 5.0: Преглед награда и признања наставника / сарадника и студената  по годинама за претходни   

  трогодишњи период 

*Табеле 1.0 до 5.0 се достављају обједињено за Департман за наставнике, односно сараднике  

 



Образац анкете 02а_ Извештај о квалитету студијског програма  

Извештај формирају руководиоци студијских програма. Извештај се односи се на трогодишњи период (школске године - 

2015/16, 2016/17 и 2017/18). 

Рок за достављање Извештаја о квалитету студијског програма је 20.02.2019.  

Документ се доставља у електронској форми секретарима свих департмана и на мејл af.akreditacija2020@gmail.com.  

У прилогу Извештаји за ОАСА, ИАСА и МАСА, достављају се и Извештаји Координатора студијских целина. 

Према Плану рада КАС биће завршена и на располагању Руководиоцима студијских програма документација: Извештаји 

о квалитету студијских целина (за ОАСА, МАСА и ИАСА), Извештаји о квалитету наставе на обавезним предметима, 

Извештаји о квалитету наставе на изборним предметима и табеларни прилози Студентске службе. 

Извештај о квалитету студијског програма, садржи: 

1.0. Опис наставног програма 

У овом делу извештаја наводе се основне карактеристике студијског програма, односно модула у оквиру студијског 

програма, (број ЕСПБ кредита, циљеви, исходи итд.), фактографија о студентима на бази статистике студентске службе. 

2.0. SWOT анализа и процена квалитета студијског програма, односно модула 

У складу са Упутством о самовредновању КАПК, у оквиру овог стандарда методом SWОТ анализе, анализирају се и 

квантитативно оцењују следећи елементи:  

 Оцена постигнутих резултата у односу на циљеве студијског програма и планиран исход учења (разумевање 
материје и стицање знања и вештина) 

 Оцена метода извођења наставе и њихове оријентисаности ка исходима учења;  

 Оцена система оцењивања и заснованости на мерењу исхода учења (критеријуми оцењеивања...);  

 Оцена усклађености планираних задатака са бројем сати рада (предавања, вежбе, рад код куће) изражених 
ЕСПБ бодовима (1 ЕСПБ=30 сати)  са могућностима студената 

 Оцена међусобне усаглашености исхода учења и очекиваних компетенција базираних на дескрипторима 
квалификација одређеног циклуса образовања (усаглашеност исхода по семестрима);  

 Оцена способности функционалне интеграције знања и вештина студената у току студија;  

 Оцена усклађености постигнутих исхода учења и њихових формалних показатеља – статистика пролазности 
на испитима. 

 Оцена поступака праћења квалитета студијских програма;  

 Повратне    информације   из   праксе   о   свршеним   студентима   и   њиховим компетенцијама;  

 Континуираност освремењивања студијских програма;  

 Доступност информација о Завршном раду и стручној пракси;  

 Доступност информација о студијском програму и исходима учења.  

Аналитички метод према захтеву КАПК је SWOT анализа: S-Strength/предности, W-Weakness/слабости, O- 

Opportunities/могућности, T –Threats/препреке. У том смислу треба тежити да се по сваком од питања вредновања 

налази структурирају у ове четири категорије. Законодвац такође налаже да се за поједине ставке у оквиру категорија 

наведе и значај по кључу: +++  (значајно), ++    (осредње), + (мало), 0 (без) 



3.0. Предлог мера и активности за унапређење квалитета студијског програма 

У овом поглављу извештаја потребно је систематизовати по анализираним елементима предлоге мера и будућих 

активности на унапређењу квалитета студијског програма, односно модула. 

4.0. SWOT анализа и процена квалитета наставног процеса у оквиру студијског програма, односно модула 

У складу са Упутством о самовредновању КАПК, у оквиру овог стандарда методом SWОТ анализе, анализирају се и 

квантитативно оцењују следећи елементи:  

 Компетентност наставника и сарадника;  

 Доступност информација о терминима и плановима реализације наставе;  

 Интерактивно учешће студената у наставном процесу;  

 Доступност података о студијским програмима, плану и распореду наставе;  

 Избор метода наставе и учења којима се постиже савладавање исхода учења;  

 Систематско праћење квалитета наставе и корективне мере.  

Аналитички метод према захтеву КАПК је SWOT анализа: S-Strength/предности, W-Weakness/слабости, O- 

Opportunities/могућности, T –Threats/препреке. У том смислу треба тежити да се по сваком од питања вредновања 

налази структурирају у ове четири категорије. Законодвац такође налаже да се за поједине ставке у оквиру категорија 

наведе и значај по кључу: +++  (значајно), ++    (осредње), + (мало), 0 (без) 

5.0. Предлог мера и активности за унапређење квалитета наставног процеса 

У овом поглављу извештаја потребно је систематизовати по анализираним елементима предлоге мера и будућих 

активности на унапређењу квалитета наставног процеса. 

 

НАПОМЕНА за студијски програма МАСА 

За студијски програма МАСА извештај се сатоји из извештаја по Модулима + за тачке 1.0, 3.0 и 5.0 за Студијски програм 

као целину. 



Образац анкете 02а-м_ Извештај о квалитету модула (усмерења) у оквиру студијског програма Мастер 

акадмемских студија архитектура  

Извештај пишу именовани наставници (видети Прилог 9) Извештај се односи се на трогодишњи период (школске године 

- 2015/16, 2016/17 и 2017/18). 

Рок за достављање Извештаја о квалитету Модула (усмерења) је 20.02.2019.   

Документ се доставља у електронској форми Руководиоцу студијског програма МАСА и на мејл 

af.akreditacija2020@gmail.com. 

Према Плану рада КАС биће завршена и на располагању Именованим наставницима следећа документација: Извештаји 

о квалитету студијских целина (за ОАСА, МАСА и ИАСА), Извештаји о квалитету наставе на обавезним предметима, 

Извештаји о квалитету наставе на изборним предметима и табеларни прилози Студентске службе. 

Извештај о квалитету Модула, садржи: 

1.0. Опис наставног програма 

У овом делу извештаја наводе се основне карактеристике Модула у оквиру студијског програма, (број ЕСПБ кредита, 

циљеви, исходи итд.), фактографија о студентима на бази статистике студентске службе. 

2.0. SWOT анализа и процена квалитета модула 

У складу са Упутством о самовредновању КАПК, у оквиру овог стандарда методом SWОТ анализе, анализирају се и 

квантитативно оцењују следећи елементи:  

 Оцена постигнутих резултата у односу на циљеве студијског програма и планиран исход учења (разумевање 
материје и стицање знања и вештина) 

 Оцена метода извођења наставе и њихове оријентисаности ка исходима учења;  

 Оцена система оцењивања и заснованости на мерењу исхода учења (критеријуми оцењеивања...);  

 Оцена усклађености планираних задатака са бројем сати рада (предавања, вежбе, рад код куће) изражених 
ЕСПБ бодовима (1 ЕСПБ=30 сати)  са могућностима студената 

 Оцена међусобне усаглашености исхода учења и очекиваних компетенција базираних на дескрипторима 
квалификација одређеног циклуса образовања (усаглашеност исхода по семестрима);  

 Оцена способности функционалне интеграције знања и вештина студената у току студија;  

 Оцена усклађености постигнутих исхода учења и њихових формалних показатеља – статистика пролазности 
на испитима. 

 Оцена поступака праћења квалитета студијских програма;  

 Повратне    информације   из   праксе   о   свршеним   студентима   и   њиховим компетенцијама;  

 Континуираност освремењивања студијских програма;  

 Доступност информација о Завршном раду и стручној пракси;  

 Доступност информација о студијском програму и исходима учења.  

Аналитички метод према захтеву КАПК је SWOT анализа: S-Strength/предности, W-Weakness/слабости, O- 

Opportunities/могућности, T –Threats/препреке. У том смислу треба тежити да се по сваком од питања вредновања 



налази структурирају у ове четири категорије. Законодвац такође налаже да се за поједине ставке у оквиру категорија 

наведе и значај по кључу: +++  (значајно), ++    (осредње), + (мало), 0 (без) 

3.0. Предлог мера и активности за унапређење квалитета студијског програма 

У овом поглављу извештаја потребно је систематизовати по анализираним елементима предлоге мера и будућих 

активности на унапређењу квалитета студијског програма, односно модула. 

4.0. SWOT анализа и процена квалитета наставног процеса у оквиру студијског програма, односно модула 

У складу са Упутством о самовредновању КАПК, у оквиру овог стандарда методом SWОТ анализе, анализирају се и 

квантитативно оцењују следећи елементи:  

 Компетентност наставника и сарадника;  

 Доступност информација о терминима и плановима реализације наставе;  

 Интерактивно учешће студената у наставном процесу;  

 Доступност података о студијским програмима, плану и распореду наставе;  

 Избор метода наставе и учења којима се постиже савладавање исхода учења;  

 Систематско праћење квалитета наставе и корективне мере.  

Аналитички метод према захтеву КАПК је SWOT анализа: S-Strength/предности, W-Weakness/слабости, O- 

Opportunities/могућности, T –Threats/препреке. У том смислу треба тежити да се по сваком од питања вредновања 

налази структурирају у ове четири категорије. Законодвац такође налаже да се за поједине ставке у оквиру категорија 

наведе и значај по кључу: +++  (значајно), ++    (осредње), + (мало), 0 (без) 

5.0. Предлог мера и активности за унапређење квалитета наставног процеса 

У овом поглављу извештаја потребно је систематизовати по анализираним елементима предлоге мера и будућих 

активности на унапређењу квалитета наставног процеса. 

 



Образац анкете 02б_ Извештај о квалитету студијске целине...** 

Извештај пишу координатори студијских целина на бази извештаја наставника који учествују у овом делу програма. 

Извештај се ради на бази школске године 2017/2018, са освртом на претходне две школске године (2015/16 и 2016/17). 

Односи се на студијске целине које се састоје од изборних предмета (укључујући и СТУДИО ако је Акредитацијом 

дефинисан као изборни предмет)  и имају изабране координаторе. 

Рок за достављање Извештаја о квалитету студијске целине је 08.02.2019.  

Документ се доставља у електронској форми руководиоцу студијског програма, секретарима свих департмана 

(видети Прилог 09) и на мејл af.akreditacija2020@gmail.com 

Извештај о квалитету студијске целине садржи: 

1.0. Опис студијске целине 

У овом делу извештаја наводе се основне карактеристике студијске целине: број ЕСПБ кредита, циљеви, исходи итд., 

структура и број предмета, тип предмета (академско-општеобразовни, теоријско-методлдошки, научно-стручни, стручно-

апликативни), стандарди броја студената по предмету итд.  

2.0. Анализа и процена квалитета наставе у оквиру студијске целине 

У складу са Упутством о самовредновању КАПК, у оквиру овог стандарда анализирају се и оцењују следећи елементи:  

 Оцена постигнутих резултата у односу на циљеве студијске целине и планиран исход учења (разумевање 
материје и стицање знања и вештина). 

 Оцена метода извођења наставе и њихове оријентисаности ка исходима учења;  

 Оцена система оцењивања и заснованости на мерењу исхода учења (критеријуми оцењеивања...);  

 Оцена усклађености планираних задтака са бројем сати рада (предавања, вежбе, рад код куће) изражених 
ЕСПБ бодовима (1 ЕСПБ=30 сати)  са могућностима студената 

 Оцена међусобне усаглашености исхода учења и очекиваних компетенција базираних на дескрипторима 
квалификација одређеног циклуса образовања (усаглашеност исхода по семестрима);  

 Оцена способности функционалне интеграције знања и вештина студената у току студија;  

 Оцена поступака праћења квалитета студијских програма;  

 Повратне    информације   из   праксе   о   свршеним   студентима   и   њиховим компетенцијама;  

 Континуираност освремењивања програма;  

 Доступност информација о програму и исходима учења.  

3.0. Предлог мера и активности за унапређење квалитета студијске целине 

У овом поглављу извештаја потребно је систематизовати по анализираним елементима предлоге мера и будућих 

активности на унапређењу квалитета студијског програма. 

4.0. Анализа и процена квалитета наставног процеса у оквиру студијске целине, односно модула 

У складу са Упутством о самовредновању КАПК, у оквиру овог стандарда, анализирају се и квантитативно оцењују 

следећи елементи:  

 Компетентност наставника и сарадника;  



 Доступност информација о терминима и плановима реализације наставе;  

 Интерактивно учешће студената у наставном процесу;  

 Доступност података о програмима, плану и распореду наставе;  

 Избор метода наставе и учења којима се постиже савладавање исхода учења;  

 Систематско праћење квалитета наставе и корективне мере.  

5.0. Предлог мера и активности за унапређење квалитета наставног процеса у оквиру студијске целине / модула 
/ студијског програма  

У овом поглављу извештаја потребно је систематизовати по анализираним елементима предлоге мера и будућих 

активности на унапређењу квалитета наставног процеса. 

 



Образац анкете 02ц_Извештај о квалитету настaве на обавезном предмету  

назив студијског програма  

шифра и назив предмета    

руководилац предмета  

 

 

 

 

 

Извештај пишу наставници руководиоци предмета. Овај извештај односи се само на обавезне предмете. Извештај се 

ради на бази школске године 2017/2018, са освртом на претходне две школске године (2015/16 и 2016/17). 

Рок за достављање Извештаја о квалитету настaве на обавезном предмету је 25.01.2019.  

Документ се доставља у електронској форми руководиоцу студијског програма / именованом наставнику за Модула 

на МАСА,  секретару свог департмана (видети Прилог 09) и на мејл af.akreditacija2020@gmail.com 

Извештај о квалитету наставе на обавезним предметима садржи: 

1.0. Опис обавезног предмета 

У овом делу извештаја наводе се основне карактеристике предмета : број ЕСПБ кредита, циљеви, исходи, тип предмета 

(академско-општеобразовни, теоријско-методлдошки, научно-стручни, стручно-апликативни), стандард броја студената 

по предмету, начин оцењивања.  

2.0. Анализа и процена квалитета наставе на обавезним предметима 

У складу са Упутством о самовредновању КАПК, у оквиру овог стандарда анализирају се и оцењују следећи елементи:  

 Оцена постигнутих резултата у односу на циљеве предмета и планиран исход учења (разумевање материје 
и стицање знања и вештина). 

 Оцена метода извођења наставе и њихове оријентисаности ка исходима учења;  

 Оцена система оцењивања и заснованости на мерењу исхода учења (критеријуми оцењеивања...);  

 Оцена усклађености планираних задтака са бројем сати рада (предавања, вежбе, рад код куће) изражених 
ЕСПБ бодовима (1 ЕСПБ=30 сати)  са могућностима студената 

 Опис активности учења потребних за  достизање очекиваних  исхода  учења  (време  проведено на    
настави / на обавезној стручној пракси, време проведено на консултацијама, време проведено у 
самосталном раду и припреми за проверу  знања  и  време  обухваћено самом  провером  знања – Табела 
1), кроз удео ових активности у укупној вредности ЕСПБ за дати предмет/модул. 

 Оцена међусобне усаглашености исхода учења и очекиваних компетенција предмета у односу на предмете 
који претходе, односно који следе (усаглашеност исхода по семестрима);  

 Оцена способности функционалне интеграције знања и вештина студената стечених на предмету у току 
студија;  

 Континуираност освремењивања програма;  



Табела 1 

АКТИВНОСТ број сати % од ЕСПБ  

време  проведено на настави / на обавезној стручној пракси   

време проведено на консултацијама   

време проведено у самосталном раду и припреми за проверу  знања   

време  обухваћено самом  провером  знања   

УКУПНО   

1 ЕСПБ = 30 сати 

 

3.0. Предлог мера и активности за унапређење квалитета предмета 

У овом поглављу извештаја потребно је систематизовати по анализираним елементима предлоге мера и будућих 

активности на унапређењу квалитета програма предмета. 

4.0. Анализа и процена квалитета наставног процеса на обавезном предмету 

У складу са Упутством о самовредновању КАПК, у оквиру овог стандарда, анализирају се и квантитативно оцењују 

следећи елементи:  

 Компетентност наставника и сарадника (навести референце које квалификују наставника за дати предмет);  

 Доступност информација о терминима и плановима реализације наставе;  

 Интерактивно учешће студената у наставном процесу;  

 Доступност података о програму, плану и распореду наставе;  

 Избор метода наставе и учења којима се постиже савладавање исхода учења;  

 Систематско праћење квалитета наставе и корективне мере.  

5.0. Предлог мера и активности за унапређење квалитета наставног процеса у оквиру предмета / Студијске 
целине / модула / студијског програма  

У овом поглављу извештаја потребно је систематизовати по анализираним елементима предлоге мера и будућих 

активности на унапређењу квалитета наставног процеса. 

 



Образац анкете 02d_Извештај о квалитету настaве на изборном предмету  

назив студијског програма  

шифра и назив предмета    

руководилац предмета  

координатор студијске целине  

 

 

 

Извештај пишу наставници руководиоци изборних предмета укључујући и предмете типа СТУДИО уколико су 

Акредитацијом дефинсани као изборни предмети.  Извештај се ради на бази школске године 2017/2018, са освртом на 

претходне две школске године (2015/16 и 2016/17). 

Рок за достављање Извештаја о квалитету настaве на изборном предмету је 25.01.2019.  

Документ се доставља у електронској форми координатору студијске целине, секретару свог департмана (видети 

Прилог 09), и на мејл af.akreditacija2020@gmail.com. 

Извештај о квалитету наставе на изборним предметима садржи: 

1.0. Опис предмета 

У овом делу извештаја наводе се основне карактеристике предмета : број ЕСПБ кредита, циљеви, исходи, тип предмета 

(академско-општеобразовни, теоријско-методлдошки, научно-стручни, стручно-апликативни), стандард броја студената 

по предмету, начин оцењивања.  

2.0. Анализа и процена квалитета наставе на предмету 

У складу са Упутством о самовредновању КАПК, у оквиру овог стандарда анализирају се и оцењују следећи елементи:  

 Оцена постигнутих резултата у односу на циљеве предмета и планиран исход учења (разумевање материје 
и стицање знања и вештина). 

 Оцена метода извођења наставе и њихове оријентисаности ка исходима учења;  

 Оцена система оцењивања и заснованости на мерењу исхода учења (критеријуми оцењеивања...);  

 Оцена усклађености планираних задтака са бројем сати рада (предавања, вежбе, рад код куће) изражених 
ЕСПБ бодовима (1 ЕСПБ=30 сати)  са могућностима студената 

 Опис активности учења потребних за  достизање очекиваних  исхода  учења  (време  проведено на    
настави / на обавезној стручној пракси, време проведено на консултацијама, време проведено у 
самосталном раду и припреми за проверу  знања  и  време  обухваћено самом  провером  знања – Табела 
1), кроз удео ових активности у укупној вредности ЕСПБ за дати предмет. 

 Оцена међусобне усаглашености исхода учења и очекиваних компетенција предмета у односу на предмете 
који претходе, односно који следе (усаглашеност исхода по семестрима);  

 Оцена способности функционалне интеграције знања и вештина студената стечених на предмету у току 
студија;  

 Континуираност освремењивања програма;  



Табела 1 

АКТИВНОСТ број сати % од ЕСПБ предмета 

време  проведено на настави / на обавезној стручној пракси   

време проведено на консултацијама   

време проведено у самосталном раду и припреми за проверу  
знања 

  

време  обухваћено самом  провером  знања   

УКУПНО   

1 ЕСПБ = 30 сати 

3.0. Предлог мера и активности за унапређење квалитета предмета 

У овом поглављу извештаја потребно је систематизовати по анализираним елементима предлоге мера и будућих 

активности на унапређењу квалитета програма предмета. 

4.0. Анализа и процена квалитета наставног процеса на предмету 

У складу са Упутством о самовредновању КАПК, у оквиру овог стандарда, анализирају се и квантитативно оцењују 

следећи елементи:  

 Компетентност наставника и сарадника (навести референце које квалификују наставника за дати предмет);  

 Доступност информација о терминима и плановима реализације наставе;  

 Интерактивно учешће студената у наставном процесу;  

 Доступност података о програму, плану и распореду наставе;  

 Избор метода наставе и учења којима се постиже савладавање исхода учења;  

 Систематско праћење квалитета наставе и корективне мере.  

5.0. Предлог мера и активности за унапређење квалитета наставног процеса у оквиру предмета / студијске 
целине / модула / студијског програма 

У овом поглављу извештаја потребно је систематизовати по анализираним елементима предлоге мера и будућих 

активности на унапређењу квалитета наставног процеса. 

 



Образац анкете 03_Научноистраживачки,  уметнички и стручни резултати наставника / сарадника  

име и презиме наставника / сарданика: 

 

Образац попуњавају сви настваници и сарадници запослени на факултету. 

Рок за достављање поупњених Образаца научноистраживачки, уметничких и стручних резултати наставника и 

сарадника је 25.01.2019.  

Документ се доставља у електронској форми секретару департмана и на мејл af.akreditacija2020@gmail.com 

Молимо да се приликом попуњавања образаца води рачуна да категоризација Министрарства буде на исти 

начин наведена код свих аутора за радове који имају више коаутора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0. Учешће у текућим међународним и домаћим пројектима 

Редни 

број 
Име презиме Звање Назив пројекта 

1.    

2.    

    

н    

 

2.0. -a Преглед научноистраживачких, уметничких и стручних резултата за претходни трогодишњи период према 
критеријумима Министарства*  

Редни 

број 

Резултат (назив 

научног/уметничког/стручног резултата) 

*Према Правилнику 

Министарства  

(М10, М20, М30, М40, М60, М70, М80, M90, 

М100)    

Број резултата 

1.    

2.    

    

    

    

н    

* Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких  резултата истраживача 
"Службени гласник  РС", бр. 24/2016, 21/2017  и 38/2017 – ИЗВОД 



2.0. –б Преглед резултата према критеријумима за репрезентативне референце*  за област Архитектура у пољу 
уметности за претходни трогодишњи период  

Редни 

број 
Година 

Резултат (назив резултата) 

навести и позицију -  аутор, коаутор, 

члан тима, члан жирија, председник 

жирија... 

Врста резултата  

- реализовано дело архитектуре 

- приказано дело архитектуре 

- учешће на конкурсу из области 

архитектуре 

- изложба дела архитектуре 

- учешће у раду жирија на конкурсу из 

области архитектуре 

- кустоски рад на изложби из области 

архитектуре 

- награда и/или признање за дело 

архитектуре 

- објављено теоријско и/или уџбеничко дело 

Ранг резултата 

међународни, регионални, 

национални 

1.     

2.     

     

     

     

н     

* Правилника о минималним условима за стицање звања наставника_АФ 2017-04– ИЗВОД 

 

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

Р.Б. 

Радови (на СЦИ/ ССЦИ листи)   у научним часописима са званичне листе ресорног министарства 

за науку у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (аутори, назив рада, часопис, 

година) 

М 

   

   

   

 

3.0. б - Списак AhCi - индексираних радова по годинама за претходни трогодишњи период. 

Р.Б. Радови (на AhCi листи)   у научним часописима (аутори, назив рада, часопис, година) М 

   

   

   

 

4.0. Oдбрањена докторских дисертација у установи у претходне три школске године са резултатима који су 
објављени или прихваћени за објављивање 

Име кандидата Име ментора 
Назив дисертације / 

година одбране 

Публиковани резултати – 

дати комплетне податке за 

сваки рад (аутори, назив рада, 

часопис, година) 

*М 

     

*Категоризација публикације према класификацији ресорног Министарства за науку а у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље 

http://www.mpn.gov.rs/casopisi/ 



5.0. Преглед  награда и признања наставника / сарадника и студената   по годинама за претходни трогодишњи 
период 

Редни 
број 

Година Име и презиме Награда  Врста резултата 

1     

 
    

н     

 

 

 


