
На  основу  члана  152.  Статута  Универзитета  у  Београду  –  Шумарског 
факултета  и  предлога  Наставно-научног  већа  Факултета,  Савет  Факултета,  на 
седници од 17.04.2008. године, донео је

СТРАТЕГИЈУ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

1. УВОД

Стратегија  обезбеђења  квалитета  је  иницијални  стратешки  документ  из 
области  обезбеђења  квалитета  у  оквиру  целокупног  високог  образовања  на 
Универзитету  и  факултетима  у  саставу  Универзитета  који  дефинише  основне 
приортитете  високог  образовања  у  области  обезбеђења  квалитета  као  и  начин 
њиховог остваривања.

Овај  документ  представља  трајан  документ  Универзитета  у  Београду  – 
Шумарског  факултета  који  ће  се  периодично  испитивати  и  мењати,  односно 
допуњавати и служи као основ за израду акционих планова у области обезбеђења 
квалитета (краткорочних, средњерочних и дугорочних).

2. МИСИЈА

Полазећи од чињенице да је високо образовање основ развоја и економског 
напретка друштва, заснованог на знању, унапређењу људских права и основних 
слобода, мисија Факултета је да омогући највише академске стандарде и обезбеди 
стицање  знања  и  вештина  у  складу  са  потребама  друштва  и  пројектованим 
националним развојем.

Полазећи од основа утврђених мисијом. Факултет је трајно опредељен да 
тежи  унапређењу  квалитета  високог  образовања  и  укључивања  у  јединствен 
Европски простор високог образовања.

3. ЦИЉЕВИ

Циљ  израде  стратегије  обезбеђења  квалитета  је  остваривање  Законом 
утврђених циљева високог образовања и визије даљег развоја високог образовања 
на Универзитету и Факултету.

Основни задатак Факултета је квалитетно и ефикасно школовање кадрова на 
академским  студијским  програмима  у  области  шумарских  наука  и  граничним 
областима које су непосредно везане за шумарске науке. Задатак Факултета је и 
стално  обезбеђивање  квалитетних  услова  за  рад  у  научноистраживачкој 
делатности,  услова за напредовање према утврђеним критеријумима вредновања 



научноистраживачких  резултата,  афирмације  Факултета  у  подручју 
фундаменталних истраживања и њиховом рефлектовању у пракси.

Циљ Факултета је образовање стручњака који ће компетентно и одговорно 
обављати  послове  из  свог  делокруга,  постизање  све  више  референтности  у 
научноистраживачком раду и компетентно деловање у пракси а у сврху постизања 
позитивних промена у подручју биотехничких (шумарских) наука.

Делатност Факултета усмерена је ка сталном подизању квалитета студијских 
програма, ефикасности студија и квалитета студирања, према студенту у процесу 
наставе, обезбеђивању услова за наставни и научноистраживачки рад, усавршавање 
наставника, сарадника и ненастваног особља у складу са утврђеним нормативима и 
стандардима.

4. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

Полазну  основу  за  израду  стратегије  обезбеђења  квалитета  чине  следећи 
документи:

  *  Анализа  тренутног  стања  високог  образовања  на  Факултету (слабости, 
могућности, предности и опасности тзв.SWOT нализа),
 
*Лисабонска  конвенција  о  признавању  квалификација/диплома  у  високом 
образовању (11.04.1997.9 коју је ратификовала наша земља 2003.године,

*Болоњска декларација (19.06.1999.) коју је наша земља потписала 2003.,

*Закон о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05)

 *  Правилник  о  стандардима  за  самовредновање  и  оцењивање  квалитета 
високошколских установа Националног савета за високо образовање,
 
*  Правилник  о  стандардима  и  поступку  за  спољашњу  проверу  квалитета 
високошколских установа,

* Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа 
и студијских програма ( Сл. гласник РС бр.106/06)

*Статут Универзитета у Београду,

*Статут Шумарског факултета Универзитета у Београду.



5. МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА

1. утврђивање области обезбеђења квалитета и то: студијски програми, настава, 
наставно  особље,  истраживање,  оцењивање  студената,  уџбеници  и 
литература,  библиотека,  информациони  ресурси,  простор  и  опрема, 
ненаставно особље, процес управљања и јавност рада;

2. обавезно самовредновање и оцена квалитета студијских програма и установе, 
у  складу  са  стандардима  Националног  савета  за  високо  образовање  у 
интервалима  од  највише  три  године,  по  потреби  и  краћим интервалима  у 
складу са општим актима Универзитета и Факултета;

3. спољашња провера квалитета, у складу са стандардима Националног савета за 
високо  образовање  коју  спроводи  Комисија  за  обезбеђење  и  проверу 
квалитета и одговарајуће тело Универзитета;

4. акредитација  Факултета,  у  складу  са  стандардима  Националног  савета  за 
високо образовање у Законом прописаном року, као и по посебномн захтеву 
Универзитета у краћим роковима;

5. обавеза да се у обављању делатности високог образовања остварује јединство 
образовног,  стручног  и  научноистраживачког  рада  чији  се  садржаји  и 
резултати односно знања користе у образовном процесу;

6. међународна  сарадња  кроз  извођење  заједничких  студијских  програма, 
размену наставника и студената;

7. успостављање сталне сарадње са послодавцима и дипломираним студентима 
ради  добијања  повратне  информације  о  квалитету  студијских  програма  и 
компетенција које су стекли дипломирани студенти завршетком студија
( примена стечених занања у пракси);

8. установљавање сталног тела за праћење квалитета - Комисија за обезбеђење 
квалитета,  са  задатком  да  стално  прати  и  контролише  квалитет  високог 
образовања на Факултету и  да  најмање једном годишње подноси извештај 
Наставно-научном већу Факултета;

9. обезбеђење кадрова и инфраструктуре за прикупљање и обраду података од 
значаја за анализу и оцену квалитета и степена успешности у остваривању 
постављених циљева и задатака;

10. обавеза јавног публиковања резултата самовредновања и оцене квалитета на 
интернет страници Факултета и периодичним публикацијама;

11. обавеза сталног промовисања и изградње културе квалитета на Факултету, као 
и стручно усавршавање особља које учествује у овим процесима (семинари, 
радионице, контакти и размена искустава и инфомација а домаћим и страним 
институцијама).

Применом мера за обезбеђење квалитета и сталном контролом, уз потребну 
финансијску  подршку,  Факултет  обезбеђује  услове  за  постизање  повећања 
ефикасности студија.



6. АКЦИОНИ ПЛАН

За  спровођење  ове  стратегије,  Комисија  за  обезбеђење  квалитета  ће 
сачинити Акциони план по областима, најкасније до краја  априла 2008.  године, 
којим ће се ближе утврдити циљеви, мере и активности које ће се предузети са 
роковима за извршење и телима односно радним групама задуженим за спровођење 
тих мера.

7. ЗАВРШНИ ДЕО

Ову  стратегију  објавити  на  огласним  таблама  Факултета  и  интернет 
страници Факултета.

                                                                       ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

                                                                                     Проф. др Миливој Вучковић


