УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Извештај о самовредновању

СТАНДАРДИ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ
КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА

Cтандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 1
У циљу обезбеђења и унапређења квалитета у свим деловима функционисања
Факултета, а посебно у области реализације наставног процеса и научноистраживачког рада, Рударско-геолошки факултет у Београду има усвојена следећа
документа:
• Изјава о политици обезбеђења квалитета,
• Стратегија обезбеђивања квалитета (Прилог 1.1) и
• Правилник о обезбеђењу квалитета (Прилог1.2).
Изјаву о политици обезбеђења квалитета донео је Декан факултета, а остала наведена
документа, усвојили су Савет Факултета и Наставно-научно веће Факултета, на
предлог Деканског колегијума. Сви ови документи су јавно публиковани на сајту
Факултета.
Суштина мисије Факултета представља потребу да се у контексту друштвеног развоја
у највећој могућој мери испуне потребе и захтеви младих генерација за
високошколским образовањем на свим нивоима студија, обезбеди развој научних
дисциплина и трансфер стечених знања у привреди и друштву, као и да се оствареним
резултатима у научним истраживањима Факултет приближи светским
достигнућима.
Основно опредељење Факултета је пре свега квалитет у свим сферама његовог
деловања и угледање на најбоље, уз сталнa побољшања, кроз континуиране
активности успостављања и сталног унапређења културе и нивоа квалитета.
Чиниоци који су свакодневно својим деловањем унапређивали изградњу културе и
нивоа квалитета су: наставници и сарадници, ненаставно особље и студенти кроз
дефинисање и функционисање система, као и стална побољшања и унапређења.
Стратешке вредности које су при томе дате Факултету на управљање су: образовни
процес, који за исход има свршене студенте расположиве у циљу развоја привреде и
друштва и наставно-научни процес, који за исход има научни кадар препознатљив у
научним оквирима ван земље.
За потребе имплементације Стратегије обезбеђења квалитета формирана је Комисија
за обезбеђење квалитета Рударско-геолошког факултета и припремљен је Акциони
план за спрoвoђeњe Стрaтeгиje oбeзбeђeњa квaлитeтa нa Рударско-геолошком
фaкултeту у Београду (Прилог 1.3).
Стратегија обезбеђивања квалитета на Рударско-геолошком факултету у Београду
садржи све елементе које предвиђа Стандард 1 и које је прописао Национални
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савет за високо образовање. Неопходан услов самовредновања је поштовање
стратегија као и пратећих докумената, и њихово адекватно промовисање и
периодично преиспитивање, што је у потпуности реализовано.

б) Анализа слабости и повољних елемената ( SWOT анализа) cтандарда 1
•
ПРЕДНОСТИ:

•
•
•
•
•
•
•

СЛАБОСТИ:
•
•
•
•
МОГУЋНОСТИ:

•
•
•
•

ОПАСНОСТИ:

•
•
•
•

Трансформација и модернизација студијских програма
изведена у складу са Законом и расположивим ресурсима; ++
Прве мере и документа уведена у складу са Законом; ++
Схватање обавеза које произилазе из усвојених докумената; ++
Настава најподложнија за директну имплементацију квалитета;
++
Резултати наставног и научног рада утицајни на избор у
звање; ++
Отпор одређеног броја наставника према променама; +
Недовољан дијапазон систематичности у поступку доношења
докумената из система квалитета; ++
Недостатак функционисања система и повезаност међу главним
субјектима пословођења и управљања: Декан – продекани –
Сaветa Факултета; +
Неадекватно схватање потребе одржавања и унапређења
квалитета; ++
Недовољно висок степен усклађености наставе и научног рада;
++
Промена схватања о начину функционисања Факултета и
његовој улози у привреди и друштву; ++
Побољшање односа према поштовању дефинисаних правила и
процедура након примене усвојених докумената; +
Будући избори субјеката на основу резултата остварених на
подручју квалитета; +
Увођење процедура и записа о свим активностима; +
Веће повезивање са привредом кроз реализацију стручне праксе;
+++
Недовољна активност ресорног Министарства и одговарајућих
Комисија у управном надзору; +
Отпори променама које доносе усвојене мере; ++
Ограничени број активно заинтересованих особа за одговорно
обављање руководећих послова на Факултету; +
Отпори увођењу механизма контроле; +
Недостатак институционалног повезивања кроз конкретне
активности; +

в) Предлози за побољшање и планиране мере:
У поступку имплементације докумената из области унапређења и обезбеђења
квалитета кључну улогу и даље треба да има Декан Факултета са Деканским
колегијумом и ширим руководећим тимом уз помоћ шефова катедри, студијских
програма, департмана, и стручних служби, као и Студентског парламента и студентских
организација.
Други значајан фактор представља Комисија за за праћење квалитета као надлежна
за припрему, предлагање и спровођење докумената везаних за квалитет.

5

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Извештај о самовредновању

Декан Факултета користећи своја статутарна овлашћења и надлежности има за задатак
да континуирано кроз потпуну примену свих усвојених докумената за поступак
акредитације, и даље води и усмерава све активности на Факултету, ради остварења
циљева дефинисаних у Стратегији обезбеђивања квалитета.
Комисија за праћење квалитета мора стално да ради на промовисању културе и нивоа
квалитета на Факултету, континуирано да упозорава Декана Факултета на његову
кључну улогу у спровођењу усвојене Стратегије обезбеђивања квалитета. Комисија
мора континуирано да сарађује са Одбором за квалитет на Универзитету у Београду и
да предузете акције на нивоу Универзитета имплементира на Факултету.
Потребно је сачинити детаљнији акциони план за спровођење Стратегије
обезбеђивања квалитета и контролисати његову имплементацију уз укључивање свих
релевантних субјеката на Факултету.
Утврђивањем заједничких стандарда у свим деловима функционисања факултета на
нивоу Универзитета, стварањем јединствене базе података за наставнике и студијске
програме у оквиру интегративне политике Универзитета обезбедило би се
рационалније коришћење ресурса на нивоу Универзитета с једне и лакше
успостављање високих стандарда наставног и научно-истраживачког рада с друге
стране. На овај начин би се несумњиво подигао укупни рејтинг Универзитета и
Факултета у његовом саставу.
г) Показатељи и прилози за стандард 1:
Прилог 1.1 Стратегија обезбеђења квалитета
Прилог 1.2. Правилник о обезбеђењу квалитета
Прилог 1.3. Aкциoни плaн зa спрoвoђeњe Стрaтeгиje oбeзбeђeњa квaлитeтa нa
Рударско-геолошком фaкултeту у Београду
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