
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ         
01-2000/2-2. 
26.11.2012. године 
Б е о г р а д 
 
 
 
 

На основу члана 38. став 1. тачка 14. и члана 51а став 7. Статута Архитектонског факултета у 
Београду ("Сл. Билтен АФ", бр. 80/08, 84/10 и 89/12), а у складу са Предлогом Комсије за обезбеђење 
и унапређење квалитета од 26. новембра 2012. године,          

Наставно-научно веће Факултета је, на седници одржаној  дана 26. новембра 2012. године, 
донело  
 
 
 

О Д Л У К У 
 
 
 

1. Усваја се План рада Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета за школску 
2012/2013. годину. 

 
 
2. План рада тачке 1. ове Одлуке налази се у њеном прилогу и чини њен саставни део. 

 
 

3. Одлука је коначна даном доношења. 
 
 

      
   

 
Доставити:         ДЕКАН 
1 х Председнику Комисије,       АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТ 
1 х Председнику радне групе Центра за акредитацију,  
1 х Архиви ННВ и        
1 х Архиви.         Проф. др Владан Ђокић, с.р. 



 
 
 
 

ПЛАН РАДА  
КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА (КОУК), школска 2012/2013. 
година 
 
 
Стандард  Задаци у оквиру стандарда   Планирани рок 

израде 
Крајњи рок израде/ 
надлежност органа Факултета  

Стандард 1:  
Стратегија обезбеђења квалитета 

Преиспитивање и унапређење мера и субјеката 
обезбеђења квалитета - предлог измена и допуна  

24.12.2012. 31.01.2013. КОУК и ННВ 

Акциони  план за спровођење стратегије 24.12.2012. 31.01.2013. КОУК и ННВ 
Стандард 2:  
Стандарди и поступци за обезбеђење 
квалитета 

Оцена стандарда и поступака за обезбеђење квалитета 
методом SWOT анализе 

24.12.2012. 31.01.2013. КОУК и ННВ 

Стандард 3:  
Систем обезбеђења квалитета 
 

Анализа и кванитативна оцена надлежности органа 
Факултета у систему обезбеђења квалитета методом 
SWOT анализе  

24.12.2012. 31.01.2013. КОУК  

Стандард 4:  
Квалитет студијског програма 

Анализа, опис стања и предлог мера за унапређење 
квалитета наставе и реформе студијског програма 

24.12.2012. 31.01.2013. КОУК, департмани 
и ННВ  

Стандард 5:  
Квалитет наставног процеса  

Анализа, опис стања и предлог мера за унапређење 
наставног процеса методом SWOT анализе 

24.12.2012. 31.01.2013. КОУК, департмани 
и ННВ 

Стандард 6:  
Квалитет научноистраживачког, 
уметничког и стручног рада 

Анализа, опис стања и предлог мера за унапређење 
научноистраживачког, уметничког и стручног рада 

24.12.2012. 31.01.2013. КОУК, департмани 
и ННВ 

Стандард 7:  
Квалитет наставника и сарадника 

Методом SWOT анализе оцена јавности и поступка 
избора наставника и сарадника и др...  

24.12.2012. 31.01.2013. КОУК и ННВ 

Стандард 8:  
Квалитет студената 

Усвајање општик аката у вези са студентима и израда 
студентских анкета   

24.12.2012. 31.01.2013. КОУК и ННВ 

Стандард 9:  
Квалитет уџбеника, литетаруре, 
библиотечких и информатичких 
ресурса 

Анализа, опис стања  и предлог мера за унапређење 
квалитета уџбеника, литературе, библиотечких и 
информатичких ресурса и запослених у библиотеци другим 
релевантним службама Факултета 

24.12.2012. 31.01.2013. КОУК  



Стандард 10:  
Кваилтет управљања 
високошколском установом и 
квалитет наставне подршке 

Анализа и оцена надлежности органа Факултета и др... 24.12.2012. 31.01.2013. КОУК и ННВ 

Стандард 11:  
Квалитет простора и опреме 

Анализа, опис стања  и предлог мера за унапређење 
квалитета простора и опреме у функцији наставног и 
научноистраживачког рада Факултета  

24.12.2012. 31.01.2013. КОУК и ННВ 

Стандард 12:  
Финансирање 

Методом SWOT анализе врши се анализа и квантитативна 
оцена извора финансирања, рок планирање и јавност рада у 
области финансија  

24.12.2012. 31.01.2013. КОУК, ННВ и 
Савет 

Стандард 13:  
Улога студената у самовредновању и 
провери квалитета 

Методом SWOT анализе врши се анализа учешћа студената у 
органима Факултета и поступцима које спроводи Факултет  

24.12.2012. 31.01.2013. КОУК, Студентски 
парламент,  ННВ  

Стандард 14:  
Системско праћење и периодична 
провера квалитета 

Методом SWOT анализе врши се анализа процеса обезбеђења 
и унапређења квалитета  

24.12.2012. 31.01.2013. КОУК, Студентски 
парламент,  ННВ  

 
 
Комисија једном недељно одржава састанке ради анализе обављених задатака о чему обавештава органе Факултета надлежне за обезбеђење и унапређење 
квалитета 
Комисија образује радне групе за ефикасније спровођење задатака у вези са поступком самовредновања Факултета. 
 
Објашњење значења SWOT анализе: 

 S - Strenghts → снага 
 W - Weaknesses → слабост 
 O - Opportunities → прилике 
 T - Threats → претње 

 
КОМИСИЈА 
В.проф. арх.Дејан Милетић, с.р. 


