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На основу члана 15. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике 
Србије" бр. 76/05), a на предлог декана Факултета, Савет Факултета на седници одржаној 
29.2.2016. године, у складу са чланом 152. Статута Универзитета у Београду-Шумарског 
факултета,  доноси 

 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
  

 
 Усваја се Стратегија обезбеђења квалитета. 
 Стратегија је дата у прилогу и саставни је део ове одлуке. 
 
 
 
 
 

Одлуку  доставити: Комисији за обезбеђења квалитета, продекану за наставу, 
секретару Факултета, декану, писарници.                 

 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
Проф. др Градимир Данон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 
 
 

1. УВОД 
 

Шумарски факултет Универзитета у Београду је образовна и научно-истраживачка 
институција, са традицијом дугом 95 година. Актуелна позиција Факултета у образовном 
и истраживачком простору Републике Србије и региона, сарадња са државним 
институцијама и значај за привредне активности, указују на потребу дефинисања 
основних приоритета високог образовања и начина њиховог остваривања.  

Стратегија обезбеђења квалитета је стратешки и развојни документ Шумарског 
факултета из области обезбеђења квалитета високог образовања, који дефинише основне 
приоритете високог образовања, као и начине њиховог остваривања. Овај документ 
Факултет ће периодично преиспитивати и мењати, односно, допуњавати и служиће као 
основ за израду акционих планова у области обезбеђења квалитета (краткорочних, 
средњорочних и дугорочних) у наредном периоду. 

 
2. МИСИЈА 

 
Полазећи од чињенице да је високо образовање основ за развој друштва, које је 

засновано на перманентном учењу и знању, мисија (задатак) Шумарског факултета 
Универзитета у Београду је да служи заједници као савремена, отворена и флексибилна 
високошколска установа, која испуњава образовне, научно-истраживачке и развојне 
потребе појединаца, привредног окружења и друштвене заједнице у областима 
инжењерства: Шумарство, Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа 
од дрвета, Пејзажна архитектура и хортикултура и Еколошки инжењеринг у заштити 
земљишних и водних ресурса. 

Полазећи од основа утврђених мисијом, Факултет је трајно опредељен да тежи 
унапређењу квалитета високог образовања и укључивања у јединствен Европски простор 
високог образовања и унапреди научно-истраживачки рад. 

 
3. ОБЛАСТИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА 

 
Обезбеђивање и вредновање квалитета на Факултету обухвата утврђене области 

обезбеђивања квалитета, а то су:   
 студијски програми сва три нивоа студија; 
 наставни процес; 
 научно-истраживачки рад; 
 вредновање студената; 
 вредновање наставника; 
 процес управљања; 
 уџбеници и литература; 
 библиотечки ресурси; 
 информациони ресурси; 
 просторни капацитети; 
 опрема; 



 ненаставна подршка;  
 спољашња провера квалитета 

 
4. ЦИЉЕВИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА 

 
Циљ израде Стратегије обезбеђивања квалитета на Шумарском факултету је 

обезбеђивање високог нивоа квалитета образовања у областима инжењерства: Шумарства: 
Технологије, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета; Пејзажне 
архитектуре и хортикултуре; Еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних 
ресурса. 

 
   Факултет за своје циљеве поставља: 
 

- унапређење квалитета студијских програма на сва три нивоа студија; 
- унапређење наставног процеса; 
- унапређење научно-истраживачког рада наставника и сарадника; 
- повећање ефикасности студирања на Факултету; 
- стварање наставног подмлатка; 
- унапређење квалитета ненаставне подршке; 
- побољшање услова рада свих запослених; 
- развој процеса перманентног образовања;  
- унапређење сарадње са стратешким партнерима из земље и иностранства; 
- побољшање услова за реализацију теренске наставе и стручне праксе у 

наставно-научним објектима Факултета. 
 

5. МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 
 

За реализацију и достизање претходних циљева, дефинишу се следеће мере: 
 

1. Утврђивање области обезбеђења квалитета: студијских програма, наставе, 
наставног особља, ненаставног особља, оцењивања студената, истраживања, 
уџбеника и литературе, библиотеке, информационих ресурса, простора и опреме, 
наставно-научних објеката;  

2. Обавезно самовредновање и оцена квалитета студијских програма и установе у 
складу са стандардима Националног савета за високо образовање, у интервалима од 
највише 3 године, а по потреби и у краћим интервалима, у складу са општим актом 
Универзитета и Факултета; 

3. 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 или Факултет; 

4. Акредитација Факултета, у складу са стандардима Националног савета за високо 
образовање у законом прописаном року;  

5. Обавеза да се у обављању делатности високог образовања остварује јединство 
образовног, стручног и научно-истраживачког рада, чији се садржаји и резултати, 
односно, знања користе у наставном процесу; 



6. Међународна сарадња, кроз извођење заједничких студијских програма, размену 
наставника и студената, заједничке пројекте, и слично; 

7. Усклађивање студијских програма по обиму и садржају са студијским програмима 
реномираних факултета из области Шумарство, Технологије, менаџмент и 
пројектовање намештаја и производа од дрвета,   Пејзажна архитектура и 
хортикултура и Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса у 
земљама Европске уније; 

8. Поштовање високих критеријума за издавање уџбеника, у складу са националним и 
међународним стандардима; 

9. Поштовање високих критеријума при публиковању научних радова у домаћим и 
међународним часописима;  

10. Континуирано инвестирање и проширење лабораторијских капацитета и 
инвестирање у лабораторијску опрему; 

11. Континуирано инвестирање у наставно-научне објекте, као основа за унапређење 
студентске праксе и научно-истраживачке делатности;    

12. Усклађивање броја наставника и сарадника са реалним потребама и постојећим 
стандардима; 

13. Поштовање високих критеријума за избор наставника и сарадника у складу са 
важећим законским актима;   

14. Успостављање сарадње са предузећима и компанијама из области делокруга 
Факултета, ради стварања услова за реализацију студентске праксе. 

 
6. СУБЈЕКТИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА 

 
Субјекти обезбеђивања квалитета су сви запослени на Факултету и студенти. Они 

учествују у обезбеђивању квалитета, кроз одговарајуће органе, стручне комисије и тела: 
Комисија за обезбеђивање и унапређење квалитета Факултета, Наставно-научно веће, 
Савет, Комисије за I, II и III степен студија, Студентски парламент, Комисија за издавачку 
делатност. 

Права и обавезе свих субјеката квалитета су регулисана општим и појединачним 
актима Факултета. 

Сви субјекти имају право и обавезу да учествују у обезбеђивању квалитета на свом 
радном месту и кроз учешће у раду органа и тела која обезбеђују квалитет.  

    
7. ПОВЕЗАНОСТ ОБРАЗОВНЕ, НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ  

И СТРУЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

Шумарски факултет захтева од свих својих наставника и сарадника да се баве 
научно-истраживачким и стручним радом у својој научној, односно, уметничкој области, 
за коју су изабрани у звање. На тај начин ће се у процес активне наставе уносити елементи 
и резултати конкретних истраживања и решења проблема из праксе, што доприноси не 
само развоју науке, већ и струке.   

Студентима треба обезбедиди стицање знања кроз класичне видове наставе, 
теренску наставу и стручну праксу, као и њихово укључивање у научно-истраживачке 
пројекте на вишим нивоима студирања.   

 



8. АКЦИОНИ ПЛАН 
 

За спровођење ове Стратегије, Комисија за обезбеђење квалитета ће сачинити 
Акциони план, најкасније до краја марта 2016. 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. 

 
9. ЗАВРШНИ ДЕО 

 
Ову Стратегију објавити на огласним таблама Факултета и интернет страници 

Факултета. 
 
 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

Проф. др Градимир Данон  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


