Универзитет у Београду
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
Брoj: 63/5 - 4
Датум: 10.12.2007. године
На основу члана 40. став 1. тачка 17. Статута Пољопривредног факултета
( 2006.г.) и Стандарда 1 став 1.2 , који је саставни део Правилника о стандардима за
самовредновање и оцењивање квалитета високошколске установе (''Службени Гласник РС'' бр. 106/06) Савет факултета, а на предлог декана, на својој V седници
одржаној дана 10.12.2007. године доноси

СТРАТЕГИЈУ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ФАКУЛТЕТА
1. УВОД
Стратегија обезбеђења квалитета је први стратешки и развојни документ из
области обезбеђења квалитета високог образовања на Универзитету у Београду Пољопривредном факултету (у даљем тексту: Факултет), која дефинише основне
приоритете високог образовања у области обезбеђења квалитета, као и начин
њиховог остваривања.
Овај Стратегија је трајан документ – акт Факултета који ће се периодично
преиспитивати и мењати, односно допуњавати и служи као основ за израду краткорочних, средњорочних и дугорочних акционих планова у области обезбеђења
квалитета.
2. МИСИЈА
Полазећи од тога да је високо образовање основ за, на знању заснованог
развоја друштва и његовог даљег економског и културног напретка, основ за
унапређења људских права и основних слобода, мисија Факултета јесте да
омогући највише академске стандарде и обезбеди стицање знања и вештина у
складу са потребама друштва и пројектованим националним развојем.
Да би остварио своју мисију Факултет су трајно опредељује да тежи унапређењу квалитета високог образовања и укључивању у јединствен Европски
простор високог образовања.
2.1 Специфична мисија
Oбразовањем стручних кадрова факултет има мисију да пружи:
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•

Допринос развоју пољопривреде и прехрамбене технологије

•

Допринос руралном развоју земље

•

Допринос одрживом привредном развоју

•

Допринос регионалном развоју

3. СУБЈЕКТИ И ОБЛАСТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА НА ФАКУЛТЕТУ
Субјекти обезбеђења квалитета на Факултету су: Наставно научно веће
факултета, Комисија за самовредновање и обезбеђење квалитета, институти,
катедре, Студентски парламент, наставници, сарадници, студенти, управа и
ненаставно особље.
Субјекти Факултета се опредељују да непрекидно и систематски раде на
унапређењу свих области обезбеђења квалитета својих програма образовања,
подизању ефикасности у образовном процесу, повезивању образовне, научноистраживачке и стручне делатности, као и изградњи и унапређење унутрашње
организације.
Статутом Факултета и другим општим актима одређена су права и обавезе и
предвиђен поступак рада свих субјеката обезбеђења квалитета програма образовања на Факултету, као и мере за обезбеђење квалитета наставног процеса,
научног и стручног рада.
Oбласти обезбеђења квалитета су студијски програми, извођења наставе
(методологија интерактивне наставе), истраживања у складу са стандардима ЕУ
(методе научног рада, писање пројеката и радова у међународним часописима),
вредновање студената, уџбеници и литература, ресурси, ненаставна подршка и
процес управљања.
Факултет спроводи у пракси утврђену стратегију обезбеђења квалитета и у
том циљу предузима потребне активности за реализацију стратегије обезбеђења
квалитета и предузима мере за отклањање уочених неправилности.
Факултет предузима конкретне континуиране мере за обезбеђење квалитета
према стандардима који су предвиђени Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколске установе.
4. ЦИЉЕВИ
Стратегија има за циљ остваривање Законом постављених циљева високог
образовања и визије даљег развоја високог образовања на Универзитету у Београду
и Факултету.
Факултет за своје основне дугорочне циљеве поставља:
 унапређење квалитета високог образовања на Факултету у складу са
унапређење квалитета целокупног високог образовања на Универзитету у
Београду и Републици Србији;
 повећање ефикасности студија;
 побољшање квалитета студијских програма, наставе и услова рада;
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побољшање научно-истраживачког и стручног рада наставног особља;
 повећање доприноса академском животу Универзитета и Факултета и
друштва у целини;
 допринос локалној и националној заједници. (домен руралног развоја и
развоја пољопривреде у земљи).


5. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
Полазну основу за израду ове стратегије чине следећа документа:
 Анализа тренутног стања високог образовања на Универзитету и факултетима у саставу Универзитета према показатељима које Универзитет има
(слабости, опасности, могућности и предности – тзв.SWOT анализа урађена за
евалуацију од стране европске асоцијације универзитета - извештај ЕАУ);
 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);
 Закон о високом образовању (“Службени Гласник РС”бр. 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”бр. 106/06);
 Статут Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у Београду”бр.
131/06).
 Статут Пољопривредног факултета (2006. година).
Факултет је стратешки опредељен да се стара о развоју високог образовања у
складу са наведеним документима.
6. 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 од 3 године,односно, по потреби и у краћим инервалима, 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;
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4. акредитација Универзитета и факултета у саставу Универзитета, у складу са
стандардима Националног савета за високо образовање у Законом прописаном року,
као и по посебном захтеву Универзитета у краћим роковима и акредитација од стране
иностране акредитационе агенције;
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, сарадника и студената;
7. успостављање сталне сарадње са 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);
8. 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;
9. обавеза јавног публиковања резултата вредновања квалитета на интернет страници
Факултета;
10. обавеза да стално промовише и изграђује културу квалитета на Факултету, као и
стручно усавршавање особља које активно учествује у овим процесима ( семинари,
радионице, контакти и размена искустава и информација са другим домаћим и
међународним институцијама).
Применом мера за обезбеђење квалитета и сталном контролом, уз потребну
финансијску подршку, обезбеђују се услови за постизање повећања ефикасности
студија..
11. обавеза Факултета је да стално обезбеђује запосленима и студентима условe
рада и студирања у складу сa Законом о високом образовању, Статутом Универзитаа у Београду и другим општим актима, статутом Факултета и другим
општим актима и стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета према
Правилнику о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколске установе.
12. обавеза Факултета је да посебно прати квалитет извођења наставе, обављања
испита, успешност студената у студирању у целини и на појединачним предметима,
квалитет уџбеника и предузима потребне мере за отклањање уочених недостатака.
13. обавеза Факултета је да донесе општи акт о уџбеницима.
14. обавеза је Факултета да студенти имају активну улогу у доношењу и
спровођењу стратегије обезбеђења квалитета na Факултету и периодичном преиспитивању и мењању. Посебно је значајна оцена квалитета наставног процеса и
вредновање наставника која се утврђује анкетирањем студената.

7. ОБЕЗБЕЂЕЊE КВАЛИТЕТА НА ФАКУЛТЕТУ
Факултет образује Комисију за обезбеђење квалитета и самовредновање, из
реда наставника, сарадника, ненаставног особља и студената.
Факултет се опредељује за остваривање и стално унапређење повезаности и
међусобне усклађености образовних, научно-истраживачких и стручних делатности.
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Факултет систематски прати, оцењује и подстиче научну, истраживачку и
педагошку активност наставника и сарадника.
Обезбеђењe квалитета наставе постиже се одржавањем курсева за унапређење методологије интерактивне наставе за наставнике и сараднике сваке школске
године, као и студентском и колегијалном контролом и анализом одвијања наставног процеса.
Унапређење научне компетентности наставника и сарадника оставарује се
континуираном едукацијом наставника за извођење квалитетних експеримената,
писање радова за објављивање у часописима са SCI листе и писање међународних
пројеката.
Самовредновање је саставни део стратегије обезбеђења квалитета и спроводи се у интервалима од највише три године. У поступку самовредновања
разматра се и оцена студената о квалитету наставног процеса.
Факултет се опредељује за непрестану изградњу и развијање организационе
културе квалитета.
Факултет периодично преиспитује и унапређује стратегију обезбеђења
квалитета према прописаним стандардима.
Факултет се обавезује на транспарентност свих мера за унапређење квалитета као и података релевантних за оцену квалитета основних делатности од стране
шире друштвене заједнице путем постављања истих на веб страницу Факултета.
7.1 Комисија за обезбеђење квалитета и самовредновање
У складу са одредбама Закона о високом образовању и Статутом Факултета
Наставно-научно веће факултета на седници одржаној 04.07. 2007. године донело је
одлуку о образовању Комисије за обезбеђење квалитета и самовредновање ( у
даљем тексту: Комисија).
Ради обезбеђења ефикасности у раду Комисија образују следеће подкомисије:
1. Подкомисија за обезбеђење квалитета наставе;
2. Подкомисија за развој студијских програма и утврђивање броја ЕСПБ бодова,
начина акумулације бодова и оптерећења студената;
3. Подкомисија за анализу ефикасности студирања;
4. Подкомисија за праћење, унапређење и контролу научноистраживачког и
стручног рада; ,а по потреби и друге подкомисије које се могу образовати.
Комисија има за циљ да обезбеди институционалну основу за пуну имплементацију система обезбеђења и контроле квалитета који ће унапређивати рад
Факултета као целине и дати основу за реалну процену доприноса сваког учесника
у наставном процесу и научноистраживачком раду.
У складу са Болоњском декларацијом, Факултет је приступио реформи која је
заснована на захтевима савремених студија у складу са европским стандардима.
Истовремено је започета и хармонизација програма (курикулума) на нивоу свих
пољопривредних факултета у Србији, а у значајној мери и са релевантним
факултетима у Европској унији. Међународна сарадња у свим аспектима
делатности Факултета јесте стратешко опредељење за будући рад Факултета.
Стратегијом контроле и унапређења квалитета, тј. програмом институционалне
евалуације, дефинисаће се јаке и слабе стране Факултета првенствено у светлу
мисије Факултета:
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•

Факултет кроз своје образовне, истраживачке и стручне активности, доприноси
квалитетном и ефикасном образовању инжењера пољопривреде ратарства и
повртарства, воћарства и виноградарства, зоотехнике, мелиорације земљишта,
фитомедицине, пољопривредне технике, технологије ратарских производа,
технологије анималних производа, технологије конзервисања и врења,
управљања безбедношћу и квалитетом хране и агрономије, струковних
инжењера пољопривреде, чије знање и вештине одговарају и потребама и
захтевима ширег простора. У циљу унапређења пољопривредне производње и
очувању безбедности хране, Факултет остварује функционално и
институционално повезивање са свим пољопривредним центрима у региону,
пре свега наставним базама, а посебно са врхунским пољопривредним
установама у земљи и иностранству.
• Факултет ће оспособљавати студенте да буду компетентни у стеченим
квалификацијама и настојати да омогући стицање неопходног знања за даље
учење и усавршавање кроз докторске студије, струковне и академске
специјализације, као и кроз све облике и нивое континуираног образовања.
• Факултет ће настојати да оствари свеобухватније прожимање образовне,
истраживачке и стручне делатности, кроз активније дидактичке приступе у
наставном процесу који промовишу креативност, критички приступ и синтезу
стечених знања и вештина.
• Факултет ће настојати да створи окружење у коме ће студенти, наставници и
сарадници моћи да остваре своја професионална интересовања и да унапреде
своје знање, при чему ће сваки рад на обезбеђењу квалитета рада Факултета
бити препознат, признат и вреднован.
У складу са наведеном мисијом Факултета Комисија предузима активности на
подизању квалитета свих факултетских активности (наставе на студијама првог,
другог и трећег нивоа, система оцењивања, научно-истраживачке делатности,
система контроле квалитета наставе и истраживања, перманентног образовања ).
Основни принципи рада Комисије, као саставни део стратегије обезбеђења
квалитета су:
• уградња културе квалитета у све аспекте деловања Факултета.
• изградња институцијских механизама који ће гарантовати континуирана
побољшања.
• доношење годишњег и дугорочног плана активности, кога усваја Наставнонаучно веће.
• На предлог Комисије, Наставно-научно веће факултета доноси и усваја
стандарде и поступке за обезбеђене квалитета.
• Поступци за обезбеђење квалитета се утврђују за сваку област обезбеђења
квалитета и њима се на детаљан начин уређује поступање субјекта у систему
обезбеђења квалитета Факултета.
• Најмање једном годишње Комисија о свом раду подноси извештај Наставнонаучном већу факултета.
• Комисија организује сталне расправе о квалитету.
• Комисија развија евалуацијске поступке за истраживање различитих
аспеката квалитета образовања и истраживања.
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•
•
•
•
•

Комисија прикупља информације о квалитету од свих корисника (студената,
наставника, административног особља, руководства, јавног мњења).
Комисија анализира узроке неквалитетног, неефикасног и предугог
студирања.
Комисија осигурава повратне информације од студената и усмерава њихове
сугестије, предлоге и критике.
Комисија подстиче и организује стручно усавршавање наставника,
сарадника и административног особља.
Рад Комисије је отворен за увид јавности.

8. АКЦИОНИ ПЛАН
За спровођење ове стратегије Комисија за обезбеђење квалитета и самовредновање на Факултету ће сачинити Акциони план по областима најкасније до
краја 2007.године којим ће се ближе утврдити циљеви, мере и активности које ће
се предузети са роковима за извршење, као и телима која ће бити надлежна за спровођење тих мера.
9. ЗАВРШНИ ДЕО
Ова стратегија објављује се на сајту Факултета и промовише на Факултету и
ван њега.
О објављавињу и промовисању ове стратегије стара се декан.

Председник Савета факултета
Проф. др Никола Ристић
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