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На основу члана 21. Статута Универзитета у Београду - Архитектонског 
факултета (“Службени билтен АФ“, бр. 75/07) и предлога Декана Факултета, 

Савет Факултета је, на седници одржаној 13.02.2008. године, доноси 
 

СТРАТЕГИЈУ  
ОБЕЗБЕЂЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

 

 
1. УВОД 
Стратегија обезбеђења и унапређења квалитета (у даљем тексту Стратегија) је 

основни стратешки развојни документ из области обезбеђења квалитета на 
Архитектонском факултету Универзитета у Београду (у даљем тексту Факултет), 
који дефинише: 

-  основне приоритете високошколске установе, високог образовања и 
других делатности које се обављају на њој, а у области обезбеђења и 
унапређења квалитета, и 

-  начин њиховог остваривања.  
Стратегија је усклађена са Стратегијом обезбеђења квалитета на Универзитету 

у Београду, као и Развојном стратегијом Архитектонског факултета1, и представља 
трајан документ Факултета који ће се периодично преиспитивати и мењати, 
односно допуњавати. 

Стратегија служи као основ за израду акционих планова (краткорочних, 
средњорочних и дугорочних). у областима обезбеђења и унапређења квалитета 
(студијски програми, реализација наставе, оцењивање студената, компетенције и 
професионалност наставног особља, истраживачки, стручни и уметнички рад, 
међународна сарадња, информациони ресурси, простор и опрема, квалификације 
и професионалност ненаставног особља, процес управљања и јавност рада). 
 

2. МИСИЈА 
Полазећи од тога да је високо образовање основ за развој друштва заснованог 

на знању, као и његовог даљег економског и културног напретка, за унапређења 
људских права и основних слобода, мисија Универзитета у Београду јесте да 
омогући највише академске стандарде и обезбеди стицање знања и вештина у 
складу са потребама друштва и пројектованим националним развојем.  

Архитектура и урбанизам, као образовне области, и грађена средина, као 
физички оквир, на различитим нивоима утичу на развој друштва, а посебно на 
успостављање културног миљеа. У складу с тим, мисија Факултета мора бити и 
образовна и васпитна, и инжењерска и културолошка.  

Факултет ће своју образовну делатност развијати на сва три нивоа студија 
(додипломским, дипломским и докторским), поштујући мултидисциплинарност 
матичних дисциплина, и тежећи ка пуном препознавању њихових специфичности у 
формалном легислативном оквиру. Паралелно ће се тежити развоју стратешке 
сарадње у области истраживања и промоцији Факултета као регионалног центра 
изузетности. 

                                                 
1
 С обзиром да Факултет у тренутку доношења ове Стратегије нема усвојену Развојну стратегију, у 

овом документу имплементирани су одређени развојни циљеви  
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Да би остварио своју мисију, Факултет, као део Универзитета у Београду је 
трајно опредељен да тежи унапређењу квалитета високог образовања и 
укључивању у јединствен Европски простор високог образовања. На националном 
плану, Факултет ће активно учествовати у процесима дефинисања 
квалификационих оквира у матичним дисциплинама, као и усаглашавања 
формалних и суштинских услова у области образовања са надлежним струковним 
удружењима и организацијама, а у циљу унапређења компетенција свршених 
студената и пружања адекватног основа за њихово укључивање у професионалну 
праксу.  
 

3. СТРАТЕШКЕ ОСНОВЕ 
Стратешку основу за успостављање Система за обезбеђење и унапређење 

квалитета  чине следећа документа: 
-  Лисабонска конвенција о признавању квалификација/диплома у високом 
 образовању ( 11.04.1997.године), коју је ратификовала наша земља 
 2003.године, 
-  Болоњска декларација ( 19.06.1999.године) коју је наша земља потписала 

2003.године, 
- Повеља о образовању архитеката UIA – UNESCO, 
-  Директива 2005/36/EC о препознавању професионалних квалификација, 
-  Закон о високом образовању (“Службени Гласник РС”број 76/05); 
-  Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 
 високошколских установа, 
-  Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета 
 високошколских установа и 
-  Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских 
 установа и студијских програма (“Службени Гласник РС”број 106/06); 
-  Статут Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду” број 

131/06), 
-  Статут Архитектонског факултета (“Службени билтен АФ“ број 75/07), 
 -  Анализа тренутног стања високог образовања на Факултету изражена кроз 

Извештај о самовредновању. 
 

4. ЦИЉЕВИ 
Циљ израде Стратегије јесте остваривање међународним документима и 

Законом о високом образовању постављених циљева високог образовања и визије 
даљег развоја високог образовања у области архитектуре и урбанизма на 
Факултету. 

 
Развојни циљеви Факултета су: 
-  Континуално унапређење квалитета на Факултету, ради достизања 

међународно признатих стандарда у области високог образовања 
архитеката и научноистраживачког и уметничко-истраживачког рада, 

-  Побољшање научноистраживачког и уметничког рада наставног особља уз 
имплементирање у образовни процес, 
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-  Унапређење статуса Факултета у систему квалификација, организације 
студијских програма, финансирања и услова за избор наставника, у складу 
са специфичностима дисциплина архитектуре и урбанизма, 

-  Успостављање ефикасне сарадње са професионалним организацијама и 
удружењима, 

-  Унапређење међународне сарадње у области наставе и истраживања, 
-  Развој нових студијских програма, 
-  Развој програма за образовање током читавог живота, 
-  Перманентна едукација особља и промовисање културе квалитета. 
 
Средњорочни циљеви су: 
-  Унапређење наставе и услова рада, 
-  Успостављање партнерских односа са институцијама и организацијама 

заинтересованим за резултате истраживања у областима архитектуре и 
урбанизма, 

-  Остваривање процеса међународног признавања квалификација и диплома 
стечених на Факултету. 

 
Краткорочни (оперативни) циљеви дефинисани су кроз мере за обезбеђење и 

унапређење квалитета. 
 

5 НАДЛЕЖНОСТИ И МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И  
УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

Утврђивањем надлежности за примену мера за обезбеђење и унапређење 
квалитета и сталном контролом, Факултет успоставља Систем квалитета и 
обезбеђује услове за квалитетно и ефикасно студирање, реализацију научно-
истраживачког и уметничко-истраживачког рада, као и за висок ниво усаглашавања 
својих матичних делатности.  
 

У надлежности Савета АФ су следеће мере: 
-  Имплементација закључака самовредновања у надлежности Савета 
-  Активирање Центра за акредитацију и међународну сарадњу, 
-  Усвајање плана рада Центра за акредитацију и међународну сарадњу, 
-  Иницијатива за акредитацију пред међународним институцијама у циљу 

интернационалног признавања диплома стечених на Факултету (UIA-
UNESCO, RIBA, Министарство културе и комуникација Републике Француске 
и сл.), 

-  Унапређење материјалне основе за реализацију наставе (простор, опрема, 
лични дохотци). 

 
У надлежности Декана и продекана су следеће мере: 

-  Успостављање система обезбеђења квалитета у свим областима деловања 
Факултета, 

-  Имплементација закључака самовредновања у надлежности Декана, 
-  Акредитација Факултета у складу са стандардима Националног савета за 

високо образовање у Законом прописаном року,  
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-  Спољашња провера квалитета, у складу са стандардима Националног 
савета за високо образовање коју спроводи Комисија за акредитацију и 
проверу квалитета, као и одговарајуће тело Универзитета или друга 
институција коју ангажује Универзитет, 

-  Акредитација Факултета пред међународним институцијама, 
-  Стимулисање активности наставника и сарадника на унапређењу 

компетентности и квалитета наставе. 
-  Успостављање партнерских односа са институцијама и организацијама 

заинтересованим за резултате истраживања. 
 
У надлежности ННВ су следеће мере: 

-  Развој нових студијских програма усклађених са развојем дисциплине и 
потребама тржишта рада, 

-  Повезивање научноистраживачких пројеката и апликација за пројекте са 
студијским програмима на 2. и 3. степену студија, 

-  Дефинисање максималног броја уписаних студената по студијским 
програмима као основа за успостављање стандарда квалитета, 

- Усвајање Извештаја о самовредновању, 
-  Имплементација закључака самовредновања у надлежности ННВ, 
-  Образовање Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета, 
-  Доношење Правилника о обезбеђењу и унапређењу квалитета, 
-  Анализа резултата студентске евалуације наставе и доношење закључака у 

циљу унапређења квалитета наставе. 
 
У надлежности департмана су следеће мере: 

-  Унапређење квалитета студијских програма, 
-  Развој нових студијских програма усклађених са развојем дисциплине и 

потребама тржишта рада, 
-  Повезивање научноистраживачких пројеката и апликација за пројекте са 

студијским програмима на 2. и 3. степену студија, 
-  Имплементација закључака самовредновања и студентских евалуација  у 

надлежности департмана, 
-  Иницирање партнерских односа са институцијама и организацијама 

заинтересованим за резултате истраживања у областима архитектуре и 
урбанизма (државни органи, локална самоуправа, привредна друштва, 
невладине организације и сл.), 

-  Перманентно унапређење кадровске структуре и компетентности. 
 

У надлежности Већа година су следеће мере: 
-  Усаглашавање процеса реализације наставе са ЕСПБ капацитетом 

студијских предмета, 
-  Међусобно усаглашавање активности у реализацији наставе на одређеној 

академској години, 
-  Анализа резултата студентске евалуације наставе на одређеној години 

студија. 
 

У надлежности Студентског парламента су следеће мере: 
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-  Реализација студентске евалуације наставе, 
-  Синхронизација учешћа студената у активностима Факултета, 
-  Избор представника студената у органе и тела Факултета контрола њиховог 

рада. 
 

У надлежности центара и стручних служби су следеће мере: 
-  Развој међународне сарадње кроз извођење заједничких студијских 

програма, размену наставника и студената, активно чланство у 
одговарајућим међународним институцијама (ЕААЕ и сл.),  

-  Успостављање сталне сарадње са професионалним организацијама, 
послодавцима и дипломираним студентима у циљу добијања повратне 
информације о квалитету студијских програма и компетенција које су стекли 
дипломирани студенти завршетком студија ( примена стечених знања у 
пракси), 

-  Праћење и сервисирање активности Комисије за обезбеђење и унапређење 
квалитета. 

 
У надлежности Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета су следеће 
мере: 
-  Обавезно самовредновање и оцена квалитета студијских програма и 

установе, у складу са стандардима Националног савета за високо 
образовање у интервалима од 3 године, 

-  Предлагање Правилника о обезбеђењу и унапређењу квалитета, 
-  Дефинисање критеријума и стандарда за обезбеђење и унапређење 

квалитета (у оквиру Правилника). 
 

6. АКЦИОНИ ПЛАН 
Стратегија обезбеђења и унапређења квалитета преиспитује се и унапређује у 

трогодишњим циклусима, на основу резултата самовредновања. 
У циљу спровођења Стратегије, у року од месец дана од њеног усвајања биће 

формирана Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета. Комисија ће у року 
од наредних месец дана израдити предлог Правилника за обезбеђење и 
унапређење квалитета, којим ће бити дефинисани одговарајући критеријуми и 
стандарди, као и периодика израде акционих планова по надлежностима. 
 
7. ЗАВРШНИ ДЕО 
Ову Стратегију објавити у Службеном билтену и на интернет страници Факултета. 
 
У Београду, 13.02.2008. године 

01 бр. 244/2-2. 
 

ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 
АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА 
Проф. др Љиљана Благојевић 


