
Акциони план за спровођење Стратегије за обезбеђивање квалитета 

 

Задатак 1 Активности Извршилац Рок Индикатори 

успеха 

Унапређење 

студијског 

програма 

● Праћење и 

преиспитивање 

студијског програма 

● Израда предлога 

измена и допуна 

студијског програм 

● Унапређење 

садржаја предмета 

студијског програма 

● Предлог нових 

предмета 

● Усклађивање 

модула у оквиру 

студијског програма 

● Дефинисање 

заједничких 

предмета 

Декан, Продекан 

за наставу, 

Kомисија за 

обезбеђивање 

квалитета и 

самовредновање, 

Шефови модула 

Студијског 

програма, 

наставници и 

сарадници 

2021. ✔ Иновирани 

наставни планови 

и програми 

основних, мастер 

и докторских 

студија 

Задатак 2 Активности Извршилац Рок Индикатори 

успеха 

Унапређење 

наставног 

процеса 

Усаглашавање по 

потреби Правилника 

о основним 

академским и 

мастер академским 

студијама са 

Законом о високом 

образовању и 

Статутом 

Универзитета 

● Усаглашавање по 

потреби Правилника 

о докторским 

студијама са са 

Законом о високом 

образовању и 

Статутом 

Универзитета 

● Израда и 

усаглашавање 

распореда наставе 

● Праћење 

Декан, 

Продекан за 

наставу, 

Секретар 

Факултета, 

Kомисија за 

обезбеђивање 

квалитета и 

самовредновање, 

 

2021. ✔ Усвојени 

усаглашени 

правилници о 

основним, мастер 

и докторским 

студијама 

✔ Усаглашен 

распоред наставе  



унапређења 

наставног процеса 

● Aжурирање 

правилника о 

завршном раду 

● Aжурирање 

правилника о мастер 

раду 

● Aжурирање 

правилника о 

полагању испита и 

оцењивању на 

испитима 

Задатак 3 Активности Извршилац Рок Индикатори 

успеха 

Унапређење 

научно-

истраживачког 

рада 

●Ажурирање 

програма научно-

истраживачког рада 

● Ажурирање 

програма развоја 

научно-

истраживачког 

подмладка 

 

Декан, 

Продекан за 

науку, 

Секретар 

Факултета 

2021.  

✔Усвојени 

правилници и 

програм научно-

истраживачког 

рада 

Задатак 4 Активности Извршилац Рок Индикатори 

успеха 

Унапређење 

квалитета 

наставног и 

научног особља 

● Примена 

Правилника о 

начину и поступку 

стицања звања и 

заснивања радног 

односа наставника 

на Универзитету у 

Београду 

● Примена 

критеријума за 

стицање звања 

наставника на 

Универзитету у 

Београду 

● Учешће у изради 

међународних 

научних пројеката 

● Учешће и израда 

националних 

научних пројеката 

● Организација и 

Декан, 

Продекан за 

науку, 

Секретар 

Факултета, 

Шефови одељења, 

наставници и 

сарадници, 

студенти 

Стално ✔Број изабраних 

наставника и 

сарадника у већа 

звања 

✔ Број учесника у 

међународним и 

националним 

пројектима 

✔ Број одржаних 

научних и 

стручних скупова 

✔ Број 

објављених 

научних радова 

✔ Оцене 

студената у 

процесу 

вредновања 

наставника и 

сарадника 



учешће у 

организацији 

међународних и 

националних 

научних и стручних 

скупова 

● Објављивање 

резултата научно-

истраживачког рада 

у међународним и 

националним 

часописима 

● Учешће на 

међународним и 

националним 

научним и стручним 

скуповима 

● Вредновање 

наставника од 

стране студената 

Задатак 5 Активности Извршилац Рок Индикатори 

успеха 

Унапређење 

наставне и 

научне 

литературе 

● Примена 

Правилника о 

издавачкој 

делатности 

● Објављивање 

плана издавачке 

делатности 

● Публиковање 

уџбеника и помоћне 

наставне литературе 

● Публиковање 

научних 

монографија 

● Постављање 

презентација и 

помоћне литертуре 

са вежби и 

предавања на сајту 

Факултета 

● Набавка наставне 

и научне литературе 

за библиотеку 

Факултета 

● Публиковање 

Декан, 

Центара за 

издавачку 

делатност-

координатор и 

секретари Центра  

 

Стално ✔Покривеност 

предмета 

уџбеничком 

литературом 

✔ Број 

публикованих 

основних и 

помоћних 

уџбеника 

✔ Број 

публикованих 

научних 

монографија 

✔ Број 

публикованих 

зборника радова 

са научних 

скупова 

✔ Број 

набављених 

наслова наставне 

и научне 

литературе  



упутства за 

припрему уџбеника, 

монографија, 

практикума, збирки 

задатака и сл. 

● Организовање 

годишње промоције 

књига у издању 

Факултета 

Задатак 6 Активности Извршилац Рок Индикатори 

успеха 

Унапређење 

ресурса 

(простор, 

опрема, 

финансије) 

● Набавка 

рачунарске опреме и 

унапређење рада 

Рачунарског центра 

● Опремање 

мултимедијалних 

учионица 

● Техничко 

опремање учионица 

и сала за одржавање 

наставе 

● Модернизација 

рада Студентске 

службе 

● Побољшање 

услова учења у 

Библиотеци 

● Безбедност и 

заштита здравља 

запослених и 

студената 

● Побољшање 

услова за бављење 

студентским 

активностима на 

Факултету 

● Опремање клуба и 

пратећих садржаја 

на Факултету 

● Опремање 

кабинета и радног 

простора за 

наставнике, 

сараднике и стручне 

службе Факултета 

Декан, 

Продекан за 

финансије, 

Комисије за 

квалитет, 

Шеф службе 

за материјално- 

финансијске 

послове, 

Шеф рачунског 

центра, 

Шеф техничке 

службе 

Стално ✔Нова рачунарска 

опрема 

✔ Нове 

мултимедијалне 

учионице 

✔Нова опрема у 

учионицама, 

кабинетима, 

стручним 

службама 

Факултета 



● Унапређење 

интернет мреже на 

Факултету 

● Израда 

финансијског плана 

● Анализа 

реализације 

инвестиционог и 

текућег одржавања 

● Унапређење 

енергетске 

ефикасности зграде 

Факултета 

Задатак 7 Активности Извршилац Рок Индикатори 

успеха 

Унапређење 

услова 

студирања 

● Доступност 

информација 

везаних за наставу и 

наставне активности 

● Доступност 

информација о 

испитним роковима 

и резултатима 

испита 

● Стварање услова 

за побољшање 

студентског живота 

на Факултету 

● Систем 

вредновања 

студената 

● Консултације и 

рад са студентима 

● Истраживање 

задовољства 

студената 

● Студентске 

екскурзије и стручне 

посете и праксе 

● Спортске 

активности 

студената 

● Такмичења 

студената 

● Учешће студената 

на студентским, 

Декан, 

Продекан за 

студије, 

Студент продекан, 

Шеф Студентске 

службе, 

Студентски 

парламент, 

Комисије за 

квалитет, 

Шефови одсека 

Стално ✔Степен 

задовољства 

студената 



стручним и научним 

конференцијама 

Задатак 8 Активности Извршилац Рок Индикатори 

успеха 

Унапређење 

ненаставне 

подршке 

● Рад управе 

Факултета 

● Рад стручних 

служби 

● Рад Техничке 

службе Факултета 

● Рад Студентске 

службе 

● Рад Библиотека 

● Рад Рачунског 

центра 

● Рад Института 

● Рад Студентског 

парламента и 

студентске 

организација 

● Рад Издавачке 

делатности 

● Рад пратећих 

служби Факултета 

Декан, 

Продекан за 

финансије, 

Секретар 

Факултета, 

Шефови стручних 

служби, 

Студентски 

парламент 

Стално ✔Измеритељи 

ефикасности рада 

служби 

ненаставне 

подршке 

Задатак 9 Активности Извршилац Рок Индикатори 

успеха 

Развој и 

унапређење 

инфраструктуре 

квалитета и 

процеса 

управљања 

● Израда и допуне 

регистра докумената 

система квалитета 

● Израда и допуне 

правилника везаних 

за систем квалитета 

Декан, 

Kомисија за 

обезбеђивање 

квалитета и 

самовредновање 

Секретар 

Факултета 

Октобар 

2020. 

Документа и 

правилници 

везани за систем 

квалитета 

Задатак 10 Активности Извршилац Рок Индикатори 

успеха 

Развој културе 

квалитета 

●Повећање свести и 

знања запослених о 

систему квалитета 

● Обука запослених 

о квалитету 

● Праћење и 

периодичне провере 

квалитета 

Декан, 

Kомисија за 

обезбеђивање 

квалитета и 

самовредновање  

 

Стално ✔ Извештаји о 

праћењу и 

провери квалитета 

 

 



Усвајају: 

▪ Комисија за обезбеђивање квалитета и самовредновање  
▪ Савет Филозофског Факултета 


