
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

Број:01-1/79 

Датум: 26.12.2018. 

Б Е О Г Р А Д 

 

 

На основу члана 152. Статута Универзитета у Београду-Шумарског факултета, a у 

складу са Предлогом председника Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета бр. 01-

5170/1 од 10.12.2018. год, Савет Факултета на седници одржаној 26.12.2018. год, доноси  

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

  
 

 Усваја се Акциони план обезбеђења и унапређења квалитета. 

 Акциони план је дат у прилогу и саставни је део ове одлуке. 

 

 

 

 

Одлуку  доставити: Комисији за обезбеђења квалитета, секретару Факултета, 

декану, писарници.                 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

Др Бранко Стајић, ванредни професор 

 

 

 

 

 

 

 



Акциони план обезбеђења и унапређења квалитета –део Стратегије обезбеђења квалитета 

Задаци Активности Носилац Мера Временски 

оквир 

Извор 

финансирања 

1. Унапређење 

квалитета 

студијских 

програма на сва 

три нивоа 

студија 

1. Анализа постојећих 

студијских програма 

(сви нивои) 

 

 

Факултет  

(докторске) 

 

Одсеци 

(мастер, академске 

и струковне) 

1. 1 Формирање радних група 

које би детаљно анализирале и 

предлагале измене постојећих 

студијских програма у циљу 

њиховог осавремењивања, у 

складу са захтевима струке и 

потребом за већом мобилношћу 

студената; 

 

1.2 Анализирање комплементар-

ности и усклађености наставних 

планова и програма са другим 

водећим компетитивним 

високошколским установама; 

 

1. 3 Разматрање могућности и 

оправданости увођења мастер   

студија на енглеском језику. 

 

До јануара 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факултет 

2. Повећање 

ефикасности 

студирања  

1. Анализа пролазности 

студената по 

студијским програмима 

Одсеци 2.1 Растеретити студенте на 

годинама (семестрима) где 

анализа студијских програма 

покаже да постоје поблеми: 

- ротирати предмете у оквиру  

  семестара  

- ускладити обим градива,  

- повећати  удео предиспитних   

  обавеза;  

- повећати изборност; 

  

 

2.2 Проверити да ли се 

До маја 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



акредитовани наставни планови 

поштују и како их оцењују 

студенти  (анкете судената).  

Континуирано 

праћење 

 

3. Побољшавање  

практичног дела 

наставног 

процеса 

1. Анализа квалитета 

програма, реализације и 

начина финансирања 

теренских настава 

 

2. Увођење стручне 

праксе у складу са 

захтевима 

акредитационих 

стандарда,  струке и 

потребама студената 

 

 

 

 

 

Одсеци 3.1 Проверити степен 

искоришћености капацитета и 

образовних могућности 

факултетских наставно научних 

база; 

 

3.2 Критички размотрити 

ефикасност и сврсисходност 

плана извођења теренске наставе 

по одсецима; 

 

3.3 Иновирати програме и 

локације за извођење теренске 

наставе; 

 

3.4 Успоставити сарадњу са 

фирмама у циљу обезбеђења 

услова за обављање додатне 

стручне праксе за заинтересоване 

студенте (нпр. летња стручна 

пракса).  

До маја 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У континуитету 

 

4. Унапређење 

сарадње са 

сродним 

факултетима у 

земљи и 

иностранству 

1.Унапређење већ 

постојеће сарадње и 

успостављање 

контаката са другим 

сродним институцијама 

Факултет/Одсеци 4.1 Потписивање одговарајућих 

уговора у циљу остваривања 

боље сарадње и веће мобилности 

студената и наставника; 

 

4.2 Организовање заједничких 

конференција и научних скупова; 

 

4.3 Сарадња на међународним 

пројектима; 

4.4 Покретање заједничких  

научних и стручних часописа и 

У континуитету  



учешће у њиховим уређивачим 

одборима. 

5. Унапређење 

научно- 

истраживачког 

рада 

1.Анализирање 

постојећих научно-

истраживачких 

пројеката 

(квантитативнo и 

квалитативнo) 

 

 

2. Побољшање услова 

за научно- 

истраживачки рад 

Факултет 5.1 Анализа учешћа наставника  и 

сарадника на пројектима; 

 

5.2 Разматрање увођења обавезе 

Одсецима за аплицирања на 

међународне пројекте; 

 

5.3 Обучавање и усмеравање 

појединаца из рачуноводства за 

рад на међународним пројектима. 

 

5.4 Омогућавање истраживачког 

рада у установама у иностран-

ству са одговарајућом опремом; 

 

5.5 Набавка нове лабораторијске 

опреме;  

 

5.6 Подршка истраживачима при 

објављивању радова у водећим 

научним часописима; 

До јуна 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У континуитету 

- у складу са 

расположивим 

средствима 

 

Факултет, 

Министарства, 

Пројекти 

6. Стручно 

усавршавање и 

перманентно 

образовање 

наставног и 

ненаставног 

кадра 

1. Анализа досадашњих 

активности и 

идентификовање 

потребе за даљим 

усавршавањем 

наставника и сарадника 

Факултет 6.1. Саставити програм усаврша-

вања младих кадрова са времен-

ским и финансијским планом; 

 

6.2. Подржати перманентно 

учење и стручно усавршавање 

постојећег наставног кадра, 

(постдокторске студије, 

ангажовање на другим сродним 

високошколским институцијама). 

До јуна 2019 

 

 

 

У континуитету 

- у складу са 

расположивим 

средствима 

 

Факултет, 

Министарства 

7. Побољшавање 

услова рада 

1. Обезбеђење услова за 

квалитетно и ефикасно 

спровођење наставе и 

Факултет 7.1. Адаптација и реновирање 

постојећих учионица у складу са 

савременим потребама и норма-

У континуитету 

- у складу са 

расположивим 

Министарства, 

донације, 

пројекти, 



научно- истраживачког 

рада 

тивима за извођење наставе; 

 

7.2. Инвестирање и набавка нових 

наставних средстава (рачунари, 

програми, видеобимови...); 

 

7.3. Реконструкција објеката и 

проширење капацитета за пријем 

студената у ННБ факултета. 

средствима 

 

Факултет 

8. Боља 

промоција 

факултета 

1. Спровођење 

различитих активности 

у циљу веће 

препознатљивости и 

побољшања имиџа 

Шумарског факултета 

Факултет/Одсеци/

Сви запослени 

8.1 Потписати уговоре са 

одговарајућим установама и  

предузећима о запошљавању 

најбољих студената; 

 

8.2 Израда промотивних 

материјала и формирање тимова 

за промоцију факултета; 

 

8.3 Побољшати и 

диверсификовати начине 

рекламирање факултета; 

 

8.4 Интензивирати учешће управе 

и запослених на медијски 

пропраћеним дешавањима 

(трибине, скупови, емисије...); 

 

8.5 Редовно ажурирати сајт 

факултета. 

У континуитету 

 

 

 

 

 

До маја 2019 

 

 

 

 

 

 

 

У континуитету 

Факултет 

 


