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ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ИНЖЕЊЕРСТВО
УНИВЕРЗИТЕТА „УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА“ У БЕОГРАДУ
Број: 328-2/20
Датум: 17.12.2020. године
На основу члана 25. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др.
закон, 67/2019 и 6/2020 - др. Закони), Стандардима и упутствима за самовредновање и оцењивање
квалитета високошколских установа и студијских програма Националног акредитационог тела и члана 41.
Статута Факултета за информационе технологије и инжењерство Универзитета „Унион – Никола Тесла“ у
Београду (У даљем тексту: Факултет), Савет Факултета је дана 17.12.2020. године донео следећу
ОДЛУКУ
1. Усваја се Извештај о резултатима самовредновања високошколске установе и студијских програма
Факултета за информационе технологије и инжењерство Универзитета „Унион – Никола Тесла“ у
Београду, Старо сајмиште 29.
2. Поступак самовредновања Установе и студијских програма је спровела и извештаје о
самовредновању написала Комисија за контролу квалитета за школске 2017/18., 2018/19 и 2019/20.
године.
3. Саставни део ове одлуке су извештаји о самовредновању са прилозима и табелама.
4. Обавезује се Наставно – научно веће, Декан, Катедре, Лице одговорно за квалитет, Комисија за
контролу квалитета, комисије за контролу квалитета докторских студија, Савет докторских студија
да наставе са радом у свим областима обезбеђења квалитета предвиђених Законом о високом
образовању, Стандардима и поступцима за обезбеђење и унапређење квалитета високошколске
установе и студијских програма и Правилником о самовредновању и оцени квалитета.
5. Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.
У Београду, 17.12.2020. године

Достављено:
- Архиви

Факултет за информационе технологије и инжењерство Универзитета „Унион – Никола Тесла“ у Београду
11070 Нови Београд
Ул. Старо сајмиште 29
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ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ИНЖЕЊЕРСТВО
УНИВЕРЗИТЕТА „УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА“ У БЕОГРАДУ
Број: 173/22
Датум: 18.07.2022. године
На основу члана 25. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др.
закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закон),
Стандардима и упутствима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и
студијских програма Националног акредитационог тела и члана 41. Статута Факултета за информационе
технологије и инжењерство Универзитета „Унион – Никола Тесла“ у Београду (У даљем тексту: Факултет),
Савет Факултета је дана 18.07.2022. године усвојио измене и допуне Извештаја о резултатима
самовредновања број: 728-2/20 од 17.12.2020. године и донео следећу
ОДЛУКУ
1. Усвајају се измене и допуне Извештаја о резултатима самовредновања високошколске установе
Факултета за информационе технологије и инжењерство Универзитета „Унион – Никола Тесла“ у
Београду, Старо сајмиште 29, број: 728-2/20 од 17.12.2020. године - Стандард 4: Квалитет
студијског програма и измене и допуне припадајућих прилога: Прилог 4.1. и Прилог 4.2..
2. Комисија за контролу квалитета је спровела поступак самовредновања Установе и написала
извештај о самовредновању установе и измене и допуне извештаја о самовредновању установе и
припадајућих прилога за школске 2017/18., 2018/19 и 2019/20. године.
3. Саставни део ове одлуке је измењени извештај о самовредновању установе са прилозима и
табелама.
4. Обавезује се Наставно – научно веће, Декан, Катедре, Лице одговорно за квалитет, Комисија за
контролу квалитета, комисије за контролу квалитета докторских студија, Савет докторских студија
да наставе са радом у свим областима обезбеђења квалитета предвиђених Законом о високом
образовању, Стандардима и поступцима за обезбеђење и унапређење квалитета високошколске
установе и студијских програма и Правилником о самовредновању и оцени квалитета.
5. Одлука је коначна и ступа на снагу даном доношења.
У Београду, 18.07.2022. године

Достављено:
- Архиви
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СТАНДАРДИ И УПУТСТВА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И
ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И
СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА
УВОД
I Oсновни подаци о Факултету за информационе технологије и инжењерство
II Oцена испуњености сваког појединачног стандарда квалитета
Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета
Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета
Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета
Стандард 4: Квалитет студијског програма
Стандард 5: Квалитет наставног процеса
Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада
Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника
Стандард 8: Квалитет студената
Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса
Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне
подршке
Стандард 11: Квалитет простора и опреме
Стандард 12: Финансирање
Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета
Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета
Стандард 15: Квалитет докторских студија

ТАБЕЛЕ
ПРИЛОЗИ

стандарди
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УВОД
Факултет за информационе технологије и инжењерство, Универзитет Унион „Никола Тесла“са
седиштем у Београду од свог оснивања има дефинисану Стратегију обезбеђења квалитета и увек
је тежио испуњавању високих стандарда у погледу квалитета наставно- научног рада и
ненаставних активности како на нивоу установе тако и појединачно за сваки акредитовани
програм који се реализује на установи.
Факултет за информационе технологије и инжењерство, Универзитет Унион „Никола Тесла“је
применом Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета
високошколских установа и ст у диј ск их пр о гр а м а Националног савета за високо
образовање („Службени гласник РС“, бр. 13/2019 од 28.02.2019.), Стандарда за обезбеђење
квалитета и поступака за обезбеђење квалитета, Правилника о самовредновању и оцењивању
квалитета, остварио резултате на основу којих је могуће оценити квалитет, спровести корективне
мере и извршити преиспитивање и унапређење квалитета на Факултету за информационе
технологије и инжењерство.
На основу Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др.
закон и 67/2019, 6/2020-др.закони), Правилника о стандардима за самовредновање и
оцењивање квалитета високошколских установа и сту д ијс ких пр о гр а ма Националног
савета за високо образовање („Службени гласник РС“, бр. 13/2019 од 28.02.2019.), Правилника о
стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа („Службени
Гласник РС“ бр. 13/2019 од 28.02.2019. године), Правилника о стандардима и поступку за
акредитацију високошколских установа („Службени Гласник РС“ бр. 13/2019 од 28.02.2019.
године) и Статута Факултета, Факултет за информационе технологије и инжењерство је донео
измене и допуне Правилника о самовредновању и оцењивању квалитета и усвојио његов
интегрални текст, на седници ННВ одржаној дана 01.12.2020.године. Правилник је потпуно
усклађен са Стандардима за оцењивање квалитета високошколских установа, прописаним од
стране Националног савета за високо образовање.
Поступак самовредновања спроведен је у свим областима обезбеђења квалитета предвиђених
Законом о високом образовању, а у складу са Стандардима и поступцима за обезбеђење и
унапређење квалитета високошколске установе и Правилником о самовредновању и оцењивању
квалитета.
Субјекти обезбеђења квалитета су посвећени систематском праћењу и унапређењу квалитета у
свим областима. Своја права и обавезе у обезбеђењу квалитета ови субјекти остварују у
свакодневном раду и кроз учешће у раду органа Факултета за информационе технологије и
инжењерство. Факултет је у обавези да спроводи самовредновање у периоду од највише три
године, а у контроли квалитета студијског програма неопходно је да буде обезбеђена активна
улога студената и њихова оцена квалитета програма.
Поступак самовредновања Установе
и студијских програма је спровела и извештај о
самовредновању написала Комисија за контролу квалитета. Чланове Комисије именовало је ННВ
Факултета и то пет чланова, од којих су 3 из реда наставника и сарадника, 1 из реда ненаставног
особља и 1 представник студената. У поступку самовредновања, Комисија је организовала и
спровела анкетирање студената, дипломираних студената, наставног и ненаставног особља,
послодаваца/представника НСЗ . Приликом анкетирања, студенти су оцењивали квалитет свих
студијскох програма, квалитет наставе и услова рада идр.
Са становишта испуњења квалитета, Извештајем су критички третирани сви аспекти релевантни
за обављање делатности Факултета. На тај начин Извештај представља основу за обезбеђење
квалитета студијских програма Факултета, анализу њихових недостатака и предности у погледу
квалитета, а њиме се истовремено указује на правце корективних активности у циљу отклањања
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уочених слабости.
Формат извештаја је опредељен Правилником и у складу је са Упутствима за припрему извештаја
о самовредновању, утврђеним од стране Националног савета за високо образовање. Извештајем
се квантитативно оцењује испуњеност сваког стандарда квалитета, а када је тo неопходно, на
увид се као прилог стављају документи од значаја за потврду донетих оцена.
При оцењивању испуњености стандарда квалитета у складу са Правилником, примењени су
стандарди и поступци самовредновања и оцењивања квалитета Факултета, при чему су
коришћене оцене: квалитет не задовољава (оцена до 1,5); квалитет делимично задовољава (оцена
од 1,5 до 3), квалитет задовољава, али уз могућност побољшања (оцена од 3 до 4,5) и квалитет
задовољава у потпуности (од 4,5 до 5).
На нивоу Факултета ННВ је именовало Лице одговорно за квалитет које је задужено да се сви
стандарди квалитета и поступци за обезбеђење квалитета систематски спроводе, анализирају,
презентирају декану Факултета, Комисији за обезбеђење квалитета, ННВ и Савету Факултета.
Он је одговоран да се резултати извештаја о самовредновању Установе објаве на wеб страни
Факултета, огласној табли и публикацији, што је и спроведено. Лице задужено за квалитет на
Факултету одговорно је за дефинисање предлога корективних мера и њихово спровођење.
Комисија за обезбеђење квалитета има пет чланова, од којих су 3 из реда наставника и
сарадника, 1 из реда ненаставног особља и 1 представника студената. Ова комисија се између
осталог стара о унапређењу и развоју квалитета студијских програма, наставе и услова рада,
разматра извештај о самовредновању и корективне мере на предлог Лица задуженог за квалитет
идр.
У првој фази поступка самовредновања Установе Комисија за контролу квалитета је утврдила
изворе података, индикаторе и инструменте за прикупљање података, у другој фази процеса
самовредновања извршена је обрада и анализа података и сачињени су извештаји о резултатима.
У трећој фази Комисија за контролу квалитета је сачинила Извештај о самовредновању Установе
за трогодишњи период 2017/2018, 2018/2019. И 2019/20. академску годину.
Извештај о самовредновању садржи три дела:
У првом делу су дати основни подаци факултета.
У другом делу презентован је Извештај о самовредновању Факултета за информационе
технологије и инжењерство. У оквиру сваког стандарда дат је опис тренутне ситуације, Анализа
и процена тренутне ситуације с обзиром на претходно дефинисане циљеве, захтеве и
очекивања, Анализа слабости и повољних елемената (SWOT) и Предлози за побољшање и
планиране мере.
У трећем делу приказана је укупна оцена испуњености свих стандарда са предлогом будућих
мера.
У прилогу су приказани сви прилози на основу којих је сачињен Извештај о самовредновању.

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ: ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И
ИНЖЕЊЕРСТВО, УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН „НИКОЛА ТЕСЛА“, БЕОГРАД

Факултет за информационе технологије и инжењерство, Универзитет Унион „Никола Тесла“са
седиштем у Београду, Старо сајмиште бр. 29 је акредитован од стране КАПК као установа и за
шест студијских програма ОАС, МАС и ДС академских студија у пољу техничко технолошких
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наука, као и за три студијска програма ОАС, МАС и ДС у пољу природно математичких наука.
➢ Установа - Факултет за информационе технологије и инжењерство, Београд (стари назив
Факултет за стратешки и оперативни менаџмент, Београд), број: 612-0003437/2016-06 од
27.10.2017. године
➢ ОАС Инжењерски менаџмент, бр. 612-00-0003437/2016-06 од 07.07.2017. године
➢ МАС Инжењерски менаџмент у услугама, 612-00-0003437/2016-06 од 25.08.2017. године;
➢ МАС Инжењерски менаџмент у производњи, бр. 612-00-0003437/2016-06 од 07.07.2017.
године
➢ ОАС Инжењерски менаџмент-ДЛС, бр. 612-00-00085/2013-04 од 14.11.2014. године, и бр.
612-00-00085/2013-04 од 08.11.2013. године;
➢ МАС Инжењерство заштите животне средине, акредитован на седници НАТ 27.02.2020.,
није добијена одлука.
➢ ОАС Информациони системи, бр. 612-00-01113/2014-04 од 28.11.2014. године.
➢ МАС Информациони системи и технологије, бр. 612-00-00117/2015-04 од 22.04.2016.
године.
➢ ДС Инжењерски менаџмент, број: 612-00-00713/2016-06 од 01.07.2016. године
➢ ДС Рачунарство, број: 612-00-00929/2017-06 од 09.02.2018. године
Факултет поседује решење о испуњености услова за почетак рада и обављање делатности има
дозволу за рад бр. 612-00-01867/2018-06 од 16.08.2018. издату од стране Министарства просвете,
науке и технолошког развоја.
Факултет је други пут акредитован
од стране Одбора за акредитацију научноистраживачких организација број: 660-01-00002/8 од 01.10.2019. године у области природноматематичких и техичко-технолошких наука – индустријско инжењерство, инжењерски
менаџмент и рачунарске науке, за обављање научноистраживачке делатности јер испуњава
услове прописане у члану 5. и члану 10. правилника о вредновању научноистраживачког рада и
поступку акредитације начноистраживачких организација.
Факултет за информационе технологије и инжењерство је у приватном власништву и за потребе
реализације наставног процеса и научноистраживачког рада је обезбедио у складу са
стандардима све потребне ресурсе.
Извештај о самовредновању Факултета за информационе технологије и инжењерство,
написан је према упутству за припрему извештаја о самовредновању.
Поступак самовредновања студијског програма спровела и извештај о самовредновању написала,
Комисија за контролу квалитета у следећем саставу:
Р.Б.
1
2
3
4
5

Презиме, средње слово, име
Велимир Ђ. Дедић
Пухарић А. Мирјана
Поднар Г. Александра
Кукић Д. Драгана
Јовановић Н. Ана

Звање
Редовни професор
Редовни професор
Дипломирани правник
Сарадник у настави
Студент

У тексту који следи, по сваком стандарду и интерном стандарду дати су резултати вредновања
који су до сада добијени.

II ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СВАКОГ ПОЈЕДИНАЧНОГ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА
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Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета
Високошколска установа утврђује стратегију обезбеђења квалитета, која је доступна јавности.
Опис стања, анализа и процена стандарда 1
Факултет за информационе технологије и инжењерство Београд - Универзитета Унион „Никола
Тесла“, је трајно опредељен за обезбеђење високог нивоа квалитета у свим областима рада
максималним залагањем и сталним усавршавањем запослених, перманентним усавршавањем
образовних, научних и осталих комплементарних процеса, као и стављањем студената у центар
својих активности.
Стратегија се састоји из више сегмената, који заједно чине Систем квалитета Факултета и
одражава опредељење Факултета да непрекидно и систематски ради на унапређењу Система
квалитета и дефинише субјекте, мере, и области обезбеђења квалитета. У обезбеђењу и
унапређењу квалитета ангажовани су запослени, комисија за контролу квалитета, комисија за
обезбеђење квалитета, лице задужено за квалитет и студенти. Мишљења судената прикупљена
путем редовног анкетирања или ставова Студентског парламента су од посебног значаја за даље
унапређење квалитета.
Факултет за информационе технологије и инжењерство Београд, Универзитета Унион „Никола
Тесла“, има усвојену стратегију обезбеђења квалитета, која је доступна јавности. Стратегија
обезбеђења квалитета, је регулисана одредбама Статута, као и посебним документом
Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета. Стратегију обезбеђења квалитета
донео је Савет као орган управљања, а на предлог декана. Стратегија обезбеђења квалитета
садржи све елементе у складу са захтевима Стандарда 1:
Опредељење за непрекидни и систематски рад на унапређењу квалитета својих
студијских програма;
Мере за обезбеђење квалитета;
Субјекте обезбеђења квалитета;
Области обезбеђења квалитета;
Периодично преиспитивање и унапређивање стратегије обезбеђења квалитета;
Повезаност образовне, научноистраживачке и стручне делатности;
Јавно промовисање квалитета.
Факултет промовише стратегију међу студентима, наставницима, сарадницима
и
ненаставном особљу, као и у јавности. Стратегија се периодично преиспитује у циљу сталног
унапређења.
Факултет периодично преиспитује Стратегију обезбеђења квалитета, а резултати представљају
основу за даље планирање и унапређење стратегије квалитета.
Факултет за информационе технологије и инжењерство Београд (стари назив ФСОМ) је
Стратегију обезбеђења квалитета – први пут је преиспитао 21.12.2011. а затим је поново
преиспитао и на седници Савета Факултета, одржаној 01.03.2016. године, када је и усвојио нову
Стратегију обезбеђења квалитета, преиспитана је Стратегија и усвојена нова на седници одржаној
11. децембра 2019. године. Настављајући овај континуитет, Савет Факултета је 01.12.2020.
године преиспитао постојећу и донео Стратегију управљања квалитетом која се налази у
прилогу овог документа и доступна је јавности на интернет страници Факултета
https://www.fiti.edu.rs/samovrednovanje/ (Прилог 1.1.- Стратегија обезбеђења квалитета). Текстом
Стратегије предвиђено је да се она преиспитује и унапређује најмање сваке 3 године на основу
резултата оцене квалитета појединих процеса на Факултету.
Садржај и смисао Стратегије су познати и разумљиви свим запосленима на Факултету.
У обезбеђењу квалитета на Факултету делује више субјеката, и то: Савет, Наставно научно веће
Факултета, декан, Лице задужено за квалитет, Комисија за контролу квалитета, Комисија за
обезбеђење квалитета, студенти, катедре, наставници и сарадници, ненаставно особље, свршени
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студенти и послодавци. Субјекти обезбеђења квалитета су посвећени систематском праћењу и
унапређењу квалитета у свим областима. Своја права и обавезе у обезбеђењу квалитета ови
субјекти остварују у свакодневном раду и кроз учешће у раду органа Факултета.
Факултет одржава сталне обуке и семинаре запослених у погледу система менаџмента
квалитетом, методама контроле квалитета, о стандардима које треба достићи, о правима и
обавезама по питању квалитета и посебно стимулише и награђује њихов допринос унапређењу
квалитета. Мере и субјекти обезбеђења квалитета налазе се у Прилогу 1.2 извештаја о
самовредновању.
Један од основних предуслова за унапређење квалитета је подршка и укључивање свих
запослених на Факултету. Факултет за информационе технологије и инжењерство Београд је
изградио сопствени систем вредности и организациону културу која је у функцији остварења
визије, мисије, основних задатака и циљева и Политике обезбеђења квалитета, као и Стратегије
обезбеђења квалитета. Менаџмент Факултета је и у пракси потврдио да успешну организацију не
чине неки изузетни људи, него се њихова изузетност заснива на начину како се са њима поступа,
добрим међуљудским односима, осећају заједништва идр.
Визија Факултета је да, као део јединственог образовног простора Републике Србије, односно
Европског образовног простора, оствари највише стандарде наставног процеса и
научноистраживачког рада, кроз образовање младих у области инжењерског менаџмента и
инжењерства заштите животне средине у техничко-технолошком пољу, и у
области
рачунарских наука у природно-математичком пољу на основним, мастер и докторским
студијама. Визија Факултета, у генерисаном смислу, представља креирање нових кадрова за
пословни (образовни) простор Републике Србије и Европе, а у функцији афирмисања пословних
(образовних) вредности младе генерације.
Mисија Факултета је да својим студентима пружа образовање највишег квалитета и омогући
стицање теоријских и практично употребљих знања и вештина за успешан рад у области
инжењерског менаџмента, инжењерства заштите животне средине и рачунарских наука. Мисија
Факултета засновна је на етици рада, знању и вештинама потребним за дугорочан успех студената
у послу који је изложен тржишним и технолошким променама. Суштина мисије је у преношењу
квалитетног и стручног сазнања студентима, како би били спремни за све изазове у савременом
пословању. Служећи се искуством и примером најбољих европских и светских високих школа, а
узимајући у обзир економске и друге специфичности нашег поднебља, мисија се у потпуној мери
исказује у повећању вредности мере знања студената, односно стварање елитних кадрова који ће
промовисати знање из инжењерског менаџмента (у области производње, односно у области
услуга), инжењерства заштите животне средине и рачунарских наука (у области информационих
система и технологије) на највишем нивоу.
Факултет своју мисију остварује у оквиру три међусобно повезане активности: високо
образовање, научно−истраживачи рад и примена знања у пракси. У складу са тим, Факултет у
континуитету унапређује образовне програме и усклађује их са актуелним трендовима у Европи,
унапређује квалитет рада студената, наставног и административног кадра и материјалних ресурса,
са сврхом изналажења квалитетних одговора на захтеве постојећих образовних стандарда. На тај
и такав начин Факултет задовољава потребе Београда, Републике Србије и Европе за стручним
кадровима, и као део ширег образовно научног система представља покретачку снагу развоја
нашег друштва.
Основни задаци и циљеви Факултета
Основни задаци и циљеви произилазе из визије и мисије Факултет за информационе технологије
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и инжењерство и заснивају се на општем друштвеном опредељењу Републике Србије, посебно на
стратегији развоја система образовања.
У складу са местом и улогом Факултета, сходно одредницама Закона о високом образовању
Републике Србије, Савет факултета утврдио је основне задатке и циљеве Факултета:
Основни задаци:
➢ Образовање студената на акредитованим студијским програмима у складу са планским
обавезама, праћење и контрола наставних активности кроз школске семестре, распоред
предавања и вежби, реализација студентске праксе, креативних радионица, гостујућа
предавања, испитни рокови и остале активности на свим акредитованим студијским
програмима;
➢ Спровођење утврђених анкета о квалитету наставног процеса и других услова за рад од
стране студената, свршених дипломаца, запослених (наставног и ненаставног кадра) и
послодавца; Континуирано спровођење анализе, састављање извештаја и разматрање од
стране комисија, ННВ и Савета факултета;
➢ Иновирање наставних програма акредитованих студијских програма у складу са
савременим развојем науке;
➢ Расписивање конкурса за упис и његово спровођење у складу са законом и актима
установе; реализација промотивних активности, са још интензивнијим радњама уписне
кампање у наредном периоду;
➢ Континуирана анализа кадровских ресурса уз вођење рачуна о подмлатку факултета,
запошљавање и ангажовање компетентних наставника, сарадника и демонстратора,
студената факултета који испуњавају законске предуслове за ангажовање;
➢ Развој наставног и научноистраживачког подмлатка;
➢ Унапређење сарадње са предузећима и другим институцијама на територији Републике
Србије, кроз постојеће и нове уговоре о пословно техничкој сарадњи; Примена
иновативних и развојних решења у пракси пословних компанија у нашој земљи;
➢ Реализовање научноистраживачких
пројеката у сарадњи са високообразовним
институцијама и организацијама из земље и иностранства у складу са програмом
научноистраживачког рада факултета;
➢ Реализација развојних и других стручних пројеката у сарадњи са привредним субјектима
и другим организацијама са којима је Факултет потписао уговоре о сарадњи, уз
коришћење ресурса факултета (савремено опремљених сопствених лабораторија:
Лабораторија за мерење буке, Лабораторија за термографска испитивања, Лабораторија за
анализу отпадних вода);
➢ Публиковање и презентација научних и стручних радова у оквиру издавачке делатности;
➢ Организација научних скупова, семинара, симпозијума;
➢ Организовање гостујућих предавања, Амбасадори говоре идр.;
➢ Реализовање међународних научних конференција а) АНТИМ „Application of new
technologies in management and economy", б) ЛЕМИМА, које Факултет у сарадњи са
ФПСП већ традиционално организује, подржане од ресорног министарства; реализовање
националне конференције Холокауст подржане од ресорног министарства; реализовање
националне конференције Заштита и управљање коришћењем водних ресурса, подржане
од Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за
воде идр.;
➢ Анализа ненаставног особља, и ангажовање у сталном радном односу оних који својим
стручним и професионалним радом обезбеђује успешну реализацију студијских програма,
основних задатака и основних циљева Факултета;
➢ Праћење финансијског пословања и израда завршног рачуна Факултета у складу са
законским оквирима и роковима;
➢ Реализовање свечане доделе диплома уз пригодан програм, који традиционално
организују студенти факултета;
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Основни циљеви:
➢ Перманентно унапређивање образовног и научноистраживачког процеса;
➢ Висок квалитет наставе;
➢ Континуирано спровођење мера против плагијата. Завршни рад, мастер рад, докторска
дисертација као и семинарски рад обавезно иду на софтверску проверу аутентичности
рада, путем софтвера EPHORUS TURNITIN;
➢ У одбрани докторске дисертације је предвиђен опонент, снимање одбране и похрањивање
снимака у досије студента, како би се контролисао квалитет одбране, објективност
оцењивања, итд.;
➢ Реализовање свих потребних активности на изради извештаја о самовредновању Установе
и студијских програма;
➢ Реализовање свих потребних активности за поновну акредитацију Установе и студијских
програма у складу са роковима;
➢ Успоставити сарадњу са новим образовним и научним институцијама, као и пословним
компанијама у земљи и иностранству;
➢ Активности на континуираном унапређењу система квалитета наставног и образовног
процеса;
➢ Активности на унапређењу још ефикаснијег информационог система; У администрацији
су уведене: електронске евиденције, електронски деловодник итд.
➢ Уведена и е-библиотека, осавремењавање кроз нове библиотечке ресурсе у области
рачунарских наука и инжењерског менаџмента идр.;
➢ Сви студенти при упису на студије да добију Таблет;
➢ Сви студенти, као и запослени да буду осигурани;
➢ Перманентна обука наставног кадра са сврхом овладавања новим методама рада и
подстицањем њихове креативности.
Наведени основни циљеви су у функцији мисије факултета. Циљеви су утврђени и усвојени од
стране органа управљања. Менаџмент факултета управља процесом реализације основних циљева
и усклађује их са захтевима и развојем у образовном и укупном друштвеном систему. Наведени
циљеви су конкретни, оствариви и мерљиви у складу са расположивим могућностима Факултета.
Факултет, захваљујући својим досадашњим и будућим улагањима у ресурсе и кадрове, кроз
образовни процес и стручни рад запослених промовише компјутерску писменост и тиме
доприносити изградњи информационог друштва. Факултет уважава специфичности пословања на
високообразовном тржишту и конкуренцију са циљем стицања и оправдања поверење својих
студената и осталих клијената. Поред тога, Факултет је опредељен и за стално развијање
програма континуиране едукације и иновације знања.
У циљу спровођења стратегије квалитета, односно детаљне разраде циљева, мера и активности
Комисија за обезбеђење квалитета израдила је Акциони план за сваку школску годину. Акциони
план за спровођење стратегије квалитета је документ који дефинише конкретне мере и
активности, индикаторе успеха- мерљиви циљеви у погледу контроле реализације, средства
верификације, извршиоце-одговорне особе и рок реализације из следећих области: стратегије
обезбеђења квалитета, стандарда и поступака за обезбеђење квалитета, система обезбеђења
квалитета, обезбеђење квалитета студијског програма, обезбеђење квалитета наставног процеса,
обезбеђење квалитета научно истраживачког и стручног рада, обезбеђење квалитета наставника и
сарадника, обезбеђење квалитета студената, обезбеђење квалитета уџбеника, литературе и
библиотечких фондова, обезбеђење квалитета управљања факултетом и квалитета ненаставне
подршке, обезбеђење квалитета простора и опреме, улоге студената у самовредновању и провери
квалитета, систематско праћење и периодична провера квалитета. Акциони планови за
спровођење стратегије квалитета су реални и у пракси примењиви. Акциони планoви су усвојени
на седницама ННВ Факултета.
Акциони план за 2020/21 школску годину је донет и усвојен на седници ННВ Факултета
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17.12.2020.године, са циљем да се омогући ефикасно спровођење Стратегије обезбеђења
квалитета.
Акциони план за спровођење стратегије и одлука о његовом усвајању јавно су доступни на
сајту факултета и дати су у Прилогу 1.3. https://www.fiti.edu.rs/samovrednovanje/
Циљ израде SWOT анализе Факултета је сагледавање и сучељавање снага, слабости, шанси и
претњи (снаге и слабости су чиниоци унутар Факултета, док су шансе и претње чиниоци који
делују изван Факултета, из окружења). Сви чланови НН већа и ненаставно особље пружили су
допринос процењујући значај и утицај наведених елемената SWOT анализе на обезбеђење
квалитета рада Факултета.
б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)
Комисија за обезбеђење квалитета Факултета је на основу свих расположивих података који су
прикупљени у процесу самовредновања извршила SWOT анализу. Наставно и ненаставно особље
Факултета су дали допринос процењујући значај и утицај наведених елемената SWOT анализе на
обезбеђење квалитета рада Факултета.
СНАГЕ

СЛАБОСТИ

➢ Стратегијом обезбеђења квалитета је
дефинисано определење континуираног
унапређења квалитета образовања, научног
и стручног рада на Факултету +++
➢ Стратегија обезбеђења квалитета којом је
Факултет јасно исказао опредељење да
непрекидно и систематски ради на
унапређењу квалитета својих студијских
програма +++
➢ Факултет је донео Правилник за
самовредновање и оцењивање квалитета,
као предуслов да се непрекидно и
систематски ради на унапређењу квалитета
програма +++
➢ Стратегијом обезбеђења квалитета су
дефинисани субјекти и мере обезбеђења
квалитета +++
➢ Факултет има акционе планове у којима је
дефинисана: активност, индикатор успеха,
средства верификације, одговорна особа и
рок извршења+++
➢ Факултет је ефикасно организован и
располаже ресурсима за праћење и
унапређење квалитета +++
➢ Активно ангажовање субјеката обезбеђења
квалитета на континуираном унапређењу
квалитета +++
➢ Активно укључивање студената у процесе
унапређења квалитета на Факултету+++
➢ Опредељење запослених да одржавају
високе стандарде квалитета и остварују
циљеве обезбеђења квалитета+++
➢ Континуирано прикупљање података у
циљу мерења квалитета у свим областима

➢ Поједини запослени нису довољно
мотивисани за унапређење квалитета
++
➢ Недовољна мотивисаност чланова
Комисије за обезбеђење квалитета из
реда наставника за учествовање у
свим активностима Комисије ++
➢ Недовољно креативан допринос
наставника у унапређењу квалитета
студијских програма, изостају
конструктивни предлози за
унапређење студијских програма. ++
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обезбеђења квалитета +++
➢ Oпредељеност менаџмента Факултета за
унапређење квалитета и изградњу везе
образовне и научно истраживачке
делатности. +++
➢ Факултет је акредитован за обављање

научноистраживачке делатности +++
➢ Наставно особље учествује у научним и
стручним домаћим и иностраним
пројектима+++
МОГУЋНОСТИ
➢ Наставак сарадње са привредним
организацијама и другим
институцијама+++
➢ Наставак сарадње са универзитетима и
факултетима из иностранства +++
➢ Определење ресорног министарства, НАТ и
КАПКда вреднује квалитет на факултетима
+++
➢ Наставак рада на континуираном развоју
стратегије обеэбеђења квалитета +++
➢ Укључивање недовољно заинтересованог
наставног н ненаставног особља у развој
квалитета ++
➢ Развијање система информисања који
доприноси већој привржености студената
систему квалитета ++
➢ Факултет ангажује велики број

ОПАСНОСТИ
➢ Увођење нових много ригорознијих
стандарда квалитета ++
➢ Долазак иностраних установа са
достигиутим максималним
стандардима квалитета +

наставника и сарадника који представља
озбиљан истраживачки потенцијал за
унапређење научноистраживачке и
стручне делатности Факултета, што
треба искористити на прави начин.+++
Доношењем Стратегије обезбеђења квалитета, са јасно дефинисаним циљевима, мерама и
субјектима обезбеђења квалитета Факултет је потврдио своје определење да непрекидно и
систематски прати и унапређује квалитет, али и предузима мере за отклањање уочених
недостатака. Стратегија обезбеђења квалитета је доступна јавности. Стратегија обезбеђивања
квалитета Факултетa садржи све елементе које предвиђа Стандард 1, које је прописао Национални
савет за високо образовање. Факултет располаже ресурсима за дугорочно спровођење циљева.
Комисија за квалитет редовно упознају све запослене о резултатима испитивања и предложеним
мерама за унапређење квалитета.
ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета
На основу урађене SWOT анализе Комисија за обезбеђење квалитета Факултета је дала предлог
мера и активности за унапређење квалитета, који је на седници ННВ Факултета одржаној
17.12.2020. године усвојен једногласно. Предлог мера и активности за унапређење квалитета
садрже следеће:
▪
▪

Осигурати сарадњу са свим субјектима обезбеђења квалитета Факултета;
Мотивисати чланове Комисије за обезбеђење квалитета, како би били још успешнији и
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ефикаснији у свом раду;
Континуирано радити на едукацији наставног и ненаставног особља у циљу унапређења
квалитета;
▪ Континуирано спроводити обуке субјеката квалитета из реда менаџмента надлежних за
контролисање извршења циљева квалитета;
▪ Мотивисати
недовољно заинтересовано наставно и ненаставно особље у циљу
унапређења квалитета;
▪ Мотивисати наставно особље да пружи већи креативни допринос унапређењу квалитета
студијских програма, како постојећих, тако и нових студијских програма;
▪ Санкционисати чланове комисије за контролу квалитета и друге субјекте који не
испуњавају преузете обавезе и не придржавају се прописаних процедура;
▪ Доносити и усвајати Акциони план за сваку школску годину, пратити реализацију
планираних активности на унапређењу квалитета;
▪ Урадити анализу нивоа квалитета по свим областима и на основу ње идентификовати оне
области у којима је квалитет нижи од од просечног квалитета, анализирати узроке и
припремити предлог за довођење истог у ниво просека;
▪ Усвојену Стратегију, као и пратеће документе и у наредном периоду промовисати и
периодично преиспитивати.
Показатељи и прилози за стандард 1:
Прилог 1.1. Стратегија обезбеђења квалитета
Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења квалитета Из Стратегије
Прилог 1.3. Акциони план за спровођење стратегије и одлуке о његовом усвајању и допунама
(уколико их је било). Предлози мера Одлука
▪

стандарди
Стандард 2: Начини и поступци за обезбеђење квалитета
Високошколска установа утврђује начине и поступке за обезбеђење квалитета свог рада, који су
доступни јавности.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 2
Факултет за информационе технологије и инжењерство утврђује стандарде и поступке за
обезбеђење квалитета свог рада, који су доступни јавности. Поступци за обезбеђење
квалитета утврђују се посебно за сваку област обезбеђења квалитета и њима се на
детаљан начин уређује поступање субјеката у систему обезбеђења квалитета. Начини
(стандарди) и поступке за обезбеђење квалитета доноси Наставнонаучно веће на
предлог Комисије за обезбеђење квалитета.
Начини (стандарди) и поступци обезбеђења квалитета су прописани Правилником о
самовредновању и оцењивању квалитета донетим на седници ННВ Факултета
21.12.2011.,односно у пречишћеном тексту Правилника о самовредновању и оцењивању
квалитета, који је усвојен 01.03.2016. године на седници ННВ Факултета, затим на седници ННВ
Факултета одржаној 11.12.2019., и на седници ННВ Факултета одржаној 01. 12. 2020. године
када је извршена измена и допуна правилника и усвојен интегрални текст Правилника о
самовредновању и оцењивању квалитета.
Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета, усвојен на седници ННВ Факултета
одржаној 01.12.2020. (измене и допуне) је јавно доступан и налази се на сајту Факултета
https://www.fiti.edu.rs/samovrednovanje/
Начини (стандарди) и поступци обезбеђења квалитета садрже све елементе који су
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предвиђени Стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа,
које је прописао Национални савет за високо образовање.
Начини (стандарди)
и поступци обезбеђења квалитета су доступни студентима,
наставницима и јавности на сату Факултета и дати су у Прилогу 2.1.
https://www.fiti.edu.rs/samovrednovanje/
Факултет за информационе технологије и инжењерство редовно спроводи интерне провере
квалитета, како би се утврдило да ли постоји одступање од процедура и пратеће
документације те процедуре и постојећег начина рада и даје оцена о ефективности и
ефикасности процеса Факултета. Стандарди за обезбеђење квалитета садрже минимални
ниво квалитета рада. Сваком процесу дефинисаном у оквиру матрице процеса додељен је
један или више кључних показатеља перформанси, односно циљних квантитативних
вредности испод или изнад којих процес не сме да буде, како би доказао своју ефективност.
Факултет за информационе технологије и инжењерство је посвећен сталном унапређењу
стандарда и тако доказује своју приврженост развоју културе квалитета. Сваке године
показатељи се ревидирају и постају са мањим степеном толеранције, чиме се форсира
повећање ефективности процеса, односно досезање изврсности.
Факултет има изграђену организациону структуру за обезбеђење квалитета.
Конкретним одредбама Статута, као и посебним његовим документом, Правилника о
самовредновању и оцењивању квалитета, утврђени су послови и задаци наставника,
сарадника, студената, стручних органа, Лица одговорног за квалитет, Комисије за
контролу квалитета и Комисије за обезбеђење квалитета у доношењу и спровођењу
стратегије, стандарда и поступака за обезбеђење квалитета.
Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета обавезује све запослене на факултету да
прате квалитет кроз стално преиспитивање рада и пословања, интерне и надзорне провере и
све процедуре система квалитета: управљање студијским програмима, управљање наставом;
пријем и обука запослених; односи са студентима; управљање радном средином; набавке и
одржавање; контрола неусаглашености; предузимање корективних и превентивних мера.
Комисија за контролу квалитета
Комисија за контролу квалитета има пет чланова, од којих су 3 из реда наставника и сарадника, 1
из реда ненаставног особља и 1 представник студената. Председник комисије је одговоран за
планирање, координацију и организацију рада Комисије.
Веће Факултета формира Комисију за контролу квалитета, чији је делокруг:
- Координација поступака провере квалитета;
- Израда плана поступка провере квалитета;
- Организација интерне контроле;
- Припрема предлога процедуре провере квалитета;
- Израда извештаја о самовредновању.
Лице задужено за квалитет
ННВ Факултета именује Лице одговорно за квалитет. Лице одговорно за квалитет је задужено да
се сви стандарди квалитета и поступци за обезбеђење квалитета систематски спроводе,
анализирају, презентирају декану Факултета, Комисији за обезбеђење квалитета, ННВ и Савету
Факултета у зависности од врсте процеса који је предмет самовредновања. Он је одговоран да се
резултати објаве на wеб страни Факултета, огласној табли, пубикацији такође у зависности од
врсте процеса чији се квалитет оцењује.
Лице задужено за квалитет на Факултету одговорно је за дефинисање предлога корективних мера
и њихово спровођење.
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Комисија за обезбеђење квалитета
Комисија за обезбеђење квалитета има 5 чланова, од којих су 3 из реда наставника и сарадника, 1
из реда ненаставног особља и 1 представника студената.
Председник комисије је одговоран за планирање, координацију и организацију рада Комисије.
Комисија за обезбеђење квалитета се бави следећим пословима:
1. Планира и анализира поступке вредновања целокупног система високог образовања и
научноистраживачког рада на Факултету и управља тим поступцима
2. Стара се о унапређењу и развоју квалитета студијских програма, наставе и услова рада
3. Разматра извештај о самовредновању на предлог Лица задуженог за квалитет
4. Усваја корективне мере на предлог Лица задуженог за квалитет
5. На захтев Комисије за акредитацију доставља информације о поступку и резултатима
самовредновања, као и друге податке од значаја за оцену квалитета
6. Припрема предлоге за измену и допуну Правилника о самовредновању и оцењивању
квалитета;
7. Обавља и друге послове из своје надлежности у складу са Статутом и Правилником.
Поступак самовредновања подразумева спровођење оцењивања испуњености стандарда и
поступака за обезбеђење квалитета које је донело ННВ као и екстерних стандарда о
самовредновању.
За обављање административних послова Комисија за обезбеђење квалитета може ангажовати
ненаставно особље у сарадњи са деканом. Комисија за обезбеђење квалитета је у циљу
унапређења квалитета, а у складу са Статутом Факултета и Правилником о самовредновању и
контроли квалитета сачинила План рада и процедура за праћење и унапређење квалитета
високошколске установе у оквиру стандарда квалитета.
План рада и процедуре за праћење и унапређење квалитета усвајају се на седници ННВ
Факултета, на предлог Комисије за обезбеђење квалитета, у прилогу је са седнице одржане
17.12.2020. године, доступан је на сајту установе. https://www.fiti.edu.rs/samovrednovanje/
Планом рада су обухваћене активности свих организационих јединица и предвиђено је
периодично преиспитивање и унапређење стандарда и поступака за обезбеђење квалитета,
односно процена усаглашености планираних и остварених циљева. Прикупљеним и
анализираним подацима сагледано је стање и предложене мере за побољшање квалитета.
б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)
Комисија за обезбеђење квалитета Факултета је на основу свих расположивих података који су
прикупљени у процесу самовредновања извршила SWOT анализу. Наставно и ненаставно особље
Факултета су дали допринос процењујући значај и утицај наведених елемената SWOT анализе на
обезбеђење квалитета рада Факултета.
СНАГЕ
СЛАБОСТИ
➢ Правилником
за
самовредновање
и ➢ Студенти не попуњавају анкете са
оцењивање квалитета детаљно су разрађени
пажњом ++
сви начини (стандарди) и поступци којима се ➢ Искуство из претходног периода
обезбеђује (мери и оцењује) квалитет на
указује да треба анимирати екстерне
Факултету. +++
субјекте за обезбеђење квалитета
➢ Улога субјеката у обезбеђењу квалитета је
(послодаваци, Национална служба за
обавезујућа +++
запошљавање). ++
➢ Студенти су опредељени да унапређују
стандарде квалитета у свим областима рада
Факултета+++
➢ Факултет
подстиче
едукацију
свих
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запослених о унапређењу квалитета+++
➢ Факултет је током примене стандарда
квалитета развио систем којим се сви
станадарди
квалитета
континуирано
побољшавају кроз повећање елемента
обезбеђења квалитета +++
➢ Правилник о самовредновању и оцењивању
квалитета се непрекидно побољшава +++
➢ Квантитет и квалитет субјеката квалитета се
повећава ++
МОГУЋНОСТИ
ОПАСНОСТИ
➢ Укључивање недовољно заинтересованог ➢ Смањење привредне активности може
наставног
и ненаставног особља у
негативно утицати у будућности на
самовредновање +
унапређење квалитета на Факултету
➢ Сарадња са другим научним иституцијама у
+++
земљи и иностранству омогућује размену
искустава у области обезбеђења квалитета
+++
ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 2
На основу урађене SWOT анализе Комисија за обезбеђење квалитета Факултета је дала предлог
мера и активности за унапређење квалитета, који је на седници ННВ Факултета одржаној
17.12.2020. године усвојен једногласно. Предлог мера и активности за унапређење квалитета
садрже следеће:
▪ Континуирано преиспитивати елементе система обезбеђења квалитета.
▪ Креирати подстицајне мере за запослене и студенте да учествују и унапређењу квалитета и
санкционисати чланове који не доприносе унапређењу квалитета.
▪ Континуирано спроводити едукацију наставника и ненаставног особља за спровођење
поступака и активности у процесу управљања квалитетом.
▪ Тежити бољој усклађености стандарда за унапређење студијских програма са стандардима
развијених европских земаља.
▪ Потребно је техничку подршку обезбеђењу квалитета учинити још ефикаснијом.
▪ Анализирати могућности за значајније укључивање екстерних субјеката за обезбеђење
квалитета (послодаваца дипломираних студената, Националне службе за запошљавање и
других одговарајућих организација) у циљу прибављања њихових мишљења посебно када
се ради о квалитету студијских програма, као и унапређења поступака озбеђења квалитета
факултета у целини, и на основу њих предузети адекватне мере.
Показатељи и прилози за стандард 2:
Прилог 2.1. Усвојени документ - Стандарди и поступци за обезбеђење и унапређење квалитета
високошколске установе
Прилог 2.2. Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење квалитета високошколске
установе у оквиру стандарда квалитета
Прилог 2.3. Усвојени годишњи извештаји о раду успостављеног тела (комисије, одбора, центара)
за унутрашње осигурање квалитета високошколске установе
стандарди
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Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета
Високошколска установа изграђује организациону структуру за обезбеђење квалитета.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 3
Факултет за информационе технологије и инжењерство континуирано и систематски прикупља
потребне информације о обезбеђењу квалитета и врши периодичне провере у свим
областима обезбеђења квалитета. Доследно спроводи утврђене стандарде и поступке за
оцењивање квалитета и обављање свих задатака које у том процесу имају субјекти у
систему обезбеђења квалитета.
Факултет обезбеђује податке потребне за упоређивање и усклађивање са сродним
иностраним високошколским установама и студијским програмима у погледу квалитета.
Обавља периодична самовредновања и проверу нивоа квалитета током којих проверава
спровођење утврђене стратегије и поступака за обезбеђење квалитета, као и достизање
жељених стандарда квалитета. У периодичним самовредновањима обавезно је укључивање
резултата анектирања студената. Са резултатима самовредновања Факултет упознаје
наставнике и сараднике преко Наставно-научноr већа, а студенте преко Студентског
парламента.
Факултет за информационе технологије и инжењерство је регулисао послове и задатке
наставника, сарадника, студената , стручних органа Комисије за обеѕбеђење квалитета и
Комисије за квалитет у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и поступка за
обезбеђење квалитета својим највишим актом - Статутом.
Део Статута од члана 175 до члана 184 и Правилником о са.мовредновању и оцењивању
квалитета детаљно је дефинисано обезбеђење квалитета. Правилником о са.мовредновању и
оцењивању квалитета јасно су дефинисани процеси одлучивања, компетенције и одговорности
органа управљања, органа пословођења, надлежности стручних органа, наставника и
сарадника, као и надлежности студената. Будући да је Правилник јавно доступан на сајту
Факултета то су сви субјекти квалитета упознати са својим одговорностима и надлежностима.
Систем обезбеђења квалитета је документован, односно формализован је. Детаљно је описан
и разрађен до нивоа његове операционализације. Спровођење свих релевантних активности
обезбеђења квалитета је пропраћен писаним документима. На тај начин се актерима за
обезбеђење квалитета пружа могућност критичког осврта на испуњење циљева квалитета,
адекватног обликовања процеса и свих релевантних активности, које се тичу квалитета и
доношења одлука на транспрентни начин. Подаци о нивоу остварења појединих елемената
квалитета, прописаних стандардима квалитета континуирано се прикупљају на различите
начине и из различитих извора. До релевантних података се долази поступцима за обебеђење
квалитета прописаним Правилником, односно писано, путем стандардних образаца - анкета
и/или усмено, кроз непосредан разговор са специфицираним: субјектима обезбеђења
квалитета, и то: са интерним: заинтересованим: странама (активним студентима свих година
студија, дипломираним студентима, наставним: и ненаставним особљем), као и са екстерним:
заинтересованим странама (послодавцима бивших студената и студената који су били на
пракси). Прикупљени подаци о оствареном нивоу квалитета се најпре селектирају, потом
обрађују од стране Комисије за обезбеђење квалитета и коначно профилишу од стране
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менаџмента факултета. Подаци служе за даљу дисеминацију, јавно презентовање и за даљу
анализу на ННВ и Савету Факултета. Обрађени подаци се вреднују тако што се њихове
измерене вредности пореде са претходно утврђеним вредностим и оцењује се ниво оствареног
квалитета у складу са усвојеним индикаторима презентованих у следећој табели:
Бројчана
оцена
до 1,5
од 1,5 до 3
од 3 до 4.5
од 4,5 до 5

Описна оцена
квалитет не задовољава
квалитет делимично задовољава
квалитет
задовољава,
али
могућност побољшања
квалитет задовољава у потпуности

уз

Проценат оствареног нивоа
квалитета у односу на
планирани
0-25%
26-50%
51-75%
76-100%

На основу спроведене евалуације елемената свих 15 стандарда квалитета сачињава се Извештај
о самовредноваљу и оцењивању квалитета. На крају се даје општа оцена квалитета, по свим
елементима свих стандрада, као и правци даљег унапређења квалитета.
Документи о резултатима самовредноваља и контроле квалитета јавно се презентују и на тај
начин додатно делују на будући ниво обезбеђеља квалитета. Резултати добијених анкетирањем
субјеката квалитета, посебно студената, имају позитивно дејство. Мишљење студената о
квалитету наставног процеса, квалитету наставника и сарадника стимулативно делују да
иновације у студијском програму и предмету, као и начину рада наставника и сарадника.
Факултет за информационе технологије и инжењерство обавља делатност у области
инжењерског менаџмента и рачунарских наука, а наставу изводи у складу са стандардима на
студијским програмима три нивоа- студијски програм основних академских студија, студијски
програм мастер академских студија, и студијски програми докторских студија. У том смислу
може се констатовати да Факултет поседује организациону структуру прилагођену обављању
основне и допунских делатност. У оквиру Факултета организују се и систематизују следеће
организационе јединице: секретаријат, студентска служба, библиотека, служба финансија,
информациони центар, научноистраживачки иновациони центар , научноистраживачка јединица.
У наведеним организационим јединицама утврђује се назив послова као организационо
технолошке целине у оквиру које једно или више лица обавља послове одређеног садржаја ради
остваривања циљева организационе јединице. Делокруг рада ненаставног особља као и њихова
организација утврђени су Статутом Факултета и Правилником о систематизацији радних места.
Оваква организација представља добру основу за примену Система обезбеђења квалитета,
прописаног Правилником, јер омогућава да сви субјекти квалитета (а посебно наставници и
студенти) буду директно укључени у процес одлучивања. Наставници, сарадници и студенти
учествују у раду Комисије за обезбеђење квалитета и ННВ. Учествују и у унапређењу
квалитета студијских програма.
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б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)
Комисија за обезбеђење квалитета Факултета је на основу свих расположивих података који су
прикупљени у процесу самовредновања извршила SWOT анализу. Наставно и ненаставно особље
Факултета су дали допринос процењујући значај и утицај наведених елемената SWOT анализе на
обезбеђење квалитета рада Факултета.

➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢

СНАГЕ
СЛАБОСТИ
Правилник о самовредновању и оцењивању ➢ Недовољне повратне информације од
квалитета се перманентно побољшава +++
представника Националне службе за
Комисије су посвећене побољшању система
запошљавање +++
квалитета +++
➢ Средства за рад на пословима
Факултет
има
успостављен
обезбеђења
квалитета
нису
институционални оквир система обезбеђења
предвиђена у буџету Факултета ++
квалитета+++
Развој
информационог
система
електронског анкетирања као подршке
унапређењу квалитета на Факултету +++
Доследно примењивање предвиђених мера
и процедура за обезбеђење квалитета +++
МОГУЋНОСТИ
ОПАСНОСТИ
Организовање
семинара
са
циљем ➢ Постоји опасност да присуство
побољшања
система
обезбеђења
студената у органима задуженим за
квалитета++
обезбеђење квалитета Факултета буде
Сарадња са другим високобразовним
само формално, без њиховог активног
установама и размена искустава++
учествовања у њиховом раду +
Направити нове софтверске извештаје који
ће аутоматски избацивати податке у складу
са Правилником+++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 3
На основу урађене SWOT анализе Комисија за обезбеђење квалитета Факултета је дала предлог
мера и активности за унапређење квалитета, који је на седници ННВ Факултета одржаној
17.12.2020. усвојен једногласно. Предлог мера и активности за унапређење квалитета садрже
следеће:
▪
Континуирано информисати студенте о предложеним мерама на основу резултата анкета
које су попуњавали
▪
Контиунирано едуковати студенте и студентски парламент о значају система квалитета,
укључујући и значај евалуација и анкета у циљу повећања иницијативе студената у
процесу самовредновања.
▪
Организовати курсеве унапређења квалитета којима ће присуствовати студенти,
наставници и стручно особље у циљу информисања о које се односе на унапређење
обезбеђења квалитета.
▪
Увести праксу претходног едуковања студената чланова органа Факултета у вези са
системом обезбеђења квалитет, непосредно након студентских избора у априлу
месецу;
▪
Документе везане за систем обезбеђеља квалитета доступни јавности на
атрактиван начин, како би привукао већу пажњу;
▪
Предвидети средства у буџету Факултета за обезбеђење квалитета;
▪
Унапређење софтвера кроз нове софтверске извештаје за ефикаснију обраду података;
▪
Унапредити сарадњу са Националном службом за запошљавање ради добијања
поузданих показатеља везаних за свршене студенте факултета
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Показатељи и прилози за стандард 3:
Прилог 3.1. Формално успостављено тело (комисија, одбор) са конкретном одговорношћу за
унутрашње осигурање квалитета у високошколској установи (извод из Статута) и опис рада (до
100 речи).
Прилог 3.2. Списак свих анкета
Прилог 3.3 Документ о анализи резултата анкета и о усвајању корективних и превентивних мера
стандарди

Стандард 4: Kвалитет студијског програма
Квалитет студијског програма обезбеђује се кроз праћење и проверу његових циљева, структуре,
радног оптерећења студената, као и кроз осавремењивање садржаја и стално прикупљање
информација о квалитету програма од одговарајућих друштвених институција.
Факултет за информационе технологије и инжењерство примењује Стандард 4: Квалитет
студијског програма, а што се се обезбеђује кроз праћење и проверу њихових циљева, структуре,
радног оптерећења студената, као и кроз осавремењавање садржаја и стално прикупљање
информација о квалитету студијских програма од одговарајућих организација из окружења, а
што је евидентно из Правилника о самовредновању и оцењивању квалитета.
Факултет је у потпуности примениo Упутства за примену стандарда 4 од тачке 4.1 до тачке 4.7,
детаљно прецизирано и испуњено у Правилнику о самовредновању и оцењивању.
На Факултету за информационе технологије и инжењерство реализују се следећи акредитовани
програми:

Р
Б
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

НАЗИВ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСЕ СТУДИЈЕ
ТРАЈАЊЕ
ЕСПБ

ОАС ИНЖЕЊЕРСКИ
4 године
240
МЕНАЏМЕНТ
ТТП
ОАС ИНЖЕЊЕРСКИ
4 године
240
МЕНАЏМЕНТ
ДЛС-ТТП
ОАС ИНФОРМАЦИОНИ
4 године
240
СИСТЕМИ
ПМП
МАСТЕР АКАДЕМСЕ СТУДИЈЕ
МАС ИНЖЕЊЕРСКИ
1 година
60
МЕНАЏМЕНТ
У УСЛУГАМА-ТТП
МАС ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ
1 година
60
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ-ТТП
МАС ИНЖЕЊЕРСКИ
1 година
60
МЕНАЏМЕНТ
У ПРОИЗВОДЊИ-ТТП
МАС ИНФОРМАЦИОНИ
1 година
60
СИСТЕМИ
И ТЕХНОЛОГИЈЕ- ПМП

БРОЈ
СТУДЕНАТА
80

25

50

32

32
32

25
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ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
3 године
180

8.
9.

ДАС Рачунарство- ПМП
ДАС ИНЖЕЊЕРСКИ
МЕНАЏМЕНТ-ТТП

3 године

180

3
5

Програми припадају ТТП и ПМП пољу. Факултет је од акредитације до данас објављивао
конкурс за упис према напред наведеним бројевима студената.
Студијски програми основних академских студија трају четири године (осам семестара) са
укупно остварених 240 ЕСПБ. Број бодова који одговара изборним предметима је преко 20% од
укупног броја бодова у односу на укупан број ЕСПБ бодова на свим студијским програмима
основних академских студија. Студент бира изборне предмете пре почетка школске године са
листе изборних предмета за годину студија коју уписује. Поред обавезних и изборних предмета
курикулум свих студијских програма основних академских студија садржи и обавезну стручну
праксу у обиму и завршни рад. У структури свих студијских програма основних академских
студија испоштован је стандард о заступљености групе предмета у односу на укупан број ЕСПБ
бодова и то: академско општеобразовни 15%, теоријско методолошки 20%, научно стручни око
35%, стручно апликативни око 30%.
Студијски програми мастер академских студија трају једну годину (два семестра) са укупно
остварених 60 ЕСПБ. Број бодова који одговара изборним предметима је преко 30% од укупног
броја бодова у односу на укупан број ЕСПБ бодова на свим студијским програмима мастер
академских студија. У току трајања предавања кандидат може да дефинише тему за мастер рад.
Пројектни задаци из првог и другог семестра могу да буду интегрисани у мастер рад. Пројектни
задаци дају прилику студентима мастер студија да путем практичног рада и истраживања
решавају конкретне проблеме из праксе, уз употребу научних метода и поступака, као и да
повезују основна знања из различитих области и примењују их у свом раду, које коначно обрађују
у мастер раду.
Студијски програм докторских студија траје три године (шест семестара) са укупно
остварених 180 ЕСПБ. Половина ЕСПБ бодова предвиђена за реализацију докторских студија
односи се на докторску дисертацију и предмете које су у вези са темом докторске дисертације.
Број бодова који одговара изборним предметима је најмање 50% од укупног броја бодова који
одговара свим предметима овог студијског програма. Курикулум садржи дефинисане основе за
самостални истраживачки рад студента. Поступак пријаве, израде и одбране докторске
дисертације дефинисан је Правилником о докторским академским студијама и начину и поступку
израде и одбране докторске дисертације.
На Факултету су предузете мере против плагијата. Дипломски рад, мастер рад, докторска
дисертација иду на софтверску проверу аутентичности рада, путем софтвера EPHORUS
TURNITIN. У одбрани свих завршних радова, на сва три нивоа студија предвиђен је опонент,
снимање одбране и похрањивање снимака у досије студента, како би се контролисао квалитет
одбране, објективност оцењивања, итд.
Сви предмети су једносеместрални и изражавају се кроз бодовну вредност (ЕСПБ) у складу
са европским системом преноса бодова. Годишње оптерећење студента од 60 ЕСПБ, у оквиру 40
часовне радне седмице, је законска одредба и у складу је са европским прописима у овој области.
Полазећи од академског календара Факултета, заснованог на законској одредби да школска
година траје 12 календарских месеци, студенти у току школске године имају 45 радних недеља,
по 15 недеља у два семестра и 15 недеља за припреме и испите, и оптерећење од 40 сати недељно.
Из тога и произилази да радно оптерећење студента у једној години износи 1800 радних сати, и
да један бод одговара приближно 30 сати студијске активности студента.
Предуслови за упис појединих предмета или групе предмета дати су у спецификацији
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предмета а прецизирани су у условима за упис, и дати у одредбама Статута Факултета.
Начин избора предмета из других студијских програма и услови за прелазак са других
студијских програма у оквиру истих или сродних области студија ове Установе и других
високообразовних институција је утврђено на основу критеријума који су дати у Закону о
високом образовању и Статуту Факултета: усклађивање садржаја и циљева студијских програма
врши се под условима подударности програма од 80%; упоређивање вредности и обима програма
врши се на основу оптерећења израженог кроз вредност ЕСПБ бодова; упоређивањем укупног
оптерећења лица које подноси захтев за промену студијског програма у оквиру истих или
сродних области студија. На основу овог критеријума узеће се у обзир број недељних часова,
предавања, вежби, семинара идр
Од прве акредитације добијене 2012. године, факултет редовно и систематски проверава и
прати циљеве својих студијских програма и њихову усклађеност са основним задацима и
циљевима установе, преко Комисије за контролу студијског програма, Комисије за обезбеђење
квалитета, Лица задуженог за квалитет, појединачних Катедри и представника студената, при
чему се све одлуке реализују на основу расправе и одлука Наставно-научног већа.Учешће свих
студената у оцењивању и осигурању квалитета студијских програма обезбеђено је и преко
студентских анкета које се редовно спроводе преко факултетског информационог система Еиндекс. Преко посебног издања Информатора, које се објављује сваке године, као и преко сајта
факултета и информационог система Е-индекс, студенти се обавештавају о свим условима и
поступцима који су неопходни за завршавање студија и добијање дипломе одређеног нивоа. Ови
услови су транспарентни и доступни у електронском облику, а усклађени су са циљевима,
садржајима, исходима и обимом акредитованих студијских програма, који се стално преиспитују
и иновирају кроз мање измене и усклађивање са захтевима струке.
Факултет има утврђене процедуре за одобравање курикулума студијских програма.
Поступци за одобравање студијских програма засновани су на Статуту Универзитета Унион
«Никола Тесла» у Београду, Статуту Факултета Правилнику о са.мовредновању и оцењивању
квалитета. При изради курикулума се водило рачуна о циљевима, структури, садржају и исходима
учења и квантитативном приказу оптерећења студената кроз ЕСПБ бодове.
Исходи образовања на факултету у оквиру акредитованих студијских програма на три нивоа
студија које Факултет изводи, заснивају се на исходима учења, који опредељују садржај
наставног програма и његову организацију. Исходи студијских програма су усклађени са
потребама тржишта рада, даљег образовања и са исходима сличних високошколских установа у
ЕУ. Наставне методе прате кретања у развоју струке у нашој земљи и у свету. Исходи учења су
усаглашени са поступцима за проверу знања и оцењивање.
Склад између наставних метода, исхода учења и критеријума оцењивања обезбеђен је
повезаношћу приказаном на слици, која се дефинише за појединачне предмете, као и за читав
студијски програм:
Циљеви учења
Садржај (предмета, програма)
Резултати учења
Исходи (зависе од нивоа студија, општи,
предметно- специфични)

Методе учења
Предавања, вежбе, домаћи задаци,
пројекти, семинари
Методе оцењивања
Начин провере постизања очекиваних исхода

Методе наставе оријентисане су ка учењу студената и систему оцењивања заснованом на
мерењу исхода учења, чиме се студент ставља у центар наставног процеса. Исходе учења
појединих предмета дефинишу наставници и сарадници ангажовани на предмету, док се
хармонизација и надовезивање исхода учења кроз већи број предмета дефинише њиховим
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међузависностима, што је задатак
комисије за квалитет датог студијског програма.
Прокламовани исходи опредељују садржај наставног програма и његову организацију. У складу
са тим исходима утврђују се наставне методе и стратегије, као и поступци за проверу знања и
оцењивање.
Међузависност предмета може се дефинисати на следећи начин:
1. Предуслов (prerequisitе) се одређује када је за избор, односно праћење одређеног предмета
неопходно да је студент пратио (положио) неки други предмет или више предмета;
2. Праћење заједно (corequisitе) односи се на случај када студент да би пратио предмет мора
такође пратити и неки други предмет, који је повезан са првим предметом и заједно чине логичку
и функционалну целину са одговарајућим исходима.
Табела мапирања предмета као помоћ за стицање увида у то како су програмски исходи учења
покривени у оквиру обавезних предмета, који су дефинисани студијским програмом, дата је за
ниво основних академских студија за обавезне предмете студијског програма Информациони
системи и мастер студије Информациони системи и технологије. Мапирањем предмета показали
смо да су исходи студијских програма у високом степену покривени обавезним предметима.
Табела мапирања предмета јасно показује: везу између општих способности и компетенција и
академско – општеобразовних и теоријско – методолошких предмета и везу између предметно
специфичних компетенција и научно – стручних и стручно – апликативних предмета.
Процене постигнућа студената у постизању намераваних исхода учења базирају се на
субјективним исказима студената, на исказима послодаваца, као и на реалним перформансама
свршених студената у смислу способности да се квалификују за упис и наставе студирање на
вишим нивоима студија или да се запосле у струци. На основу свих ових показатеља, може се
тврдити да су предвиђени исходи учења у највећој мери постигнути на студијским програмима
Факултета, јер је на основу анкета утврђено да су послодавци задовољни запосленима који
завршавају овај факултет, као и да је упис на мастер и докторске студије доступан на другим
државним и приватним установама.
Процена оптерећења студената неопходног за постизање задатих исхода учења (ЕСПБ) предмет
је редовне провере, а утврђује се на основу праћења и прикупљања повратних информација од
студената.
На конкретном примеру једног предмета за природно математичко научно поље и научну област
рачунарске науке овде дајемо опис свих активности учења потребних за достизање очекиваних
исхода учења (време проведено на активностима које директно води наставно особље, време
проведено у самосталном раду, време потребно за припрему за проверу знања и време обухваћено
самом провером знања), кроз удео ових активности у укупној вредности ЕСПБ за дати предмет.
Процену оптерећења студената на предмету врше наставници приликом припреме курикулума за
акредитацију, а преиспитују је и при евентуалним мањим модификацијама које су могуће на
почетку сваке школске године. Приликом ове процене полази се од спецификације предмета и
плана извођења наставе на предмету, одређује се календар провера знања и начин утврђивања
коначне оцене, а затим се процењује време потребно за све студентске активности и утврђује веза
са бројем ЕСПБ за тај предмет.

На примеру обавезног предмета Информационе технологије - основних академских студија
Информациони системи описане су активности учења потребне за достизање очекиваних
исхода.
Информационе технологије (обавезан предмет)

8 ЕСПБ
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Време проведено на активностима које води наставно особље

2,5 ЕСПБ

Предавања

1 ЕСПБ

Вежбе

1,5 ЕСПБ

Време проведено у самосталном раду

5,5 ЕСПБ

Израда, презентација и јавна одбрана
семинарског рада/пројектног задатка

2 ЕСПБ

Учење пред колоквијуме (1+1)

2 ЕСПБ

Учење за завршни испит

1 ЕСПБ

Укупно

8 ЕСПБ

Како предмет носи 8 ЕСПБ бодова то чини укупно 240 радних сати. За предмет Информационе
технологије према курикулуму предвиђен је фонд од 3+2 (3 часа предавања и 2 часа вежби), што
коначно значи да 75 радних сати обухвата предавања и вежбе, а 165 радних сати остале
активности. Укупно радно оптерећење у току једне године (1800) и у току 4 године (7200) не
прелази границе утврђеног европског стандарда. Анализа свих предмета је показала да радно
оптерећење студената не прелази максималан оквир дефинисан бројем ЕСПБ бодова.
Предметни наставници су у обавези да израде табеле евалуације студената којима се вреднују све
њихове активности до испита и закључно са усменим испитом. У табелама су исказане
предиспитне обавезе мерене поенима, број поена добијен на усменом испиту и укупан број поена.
У складу са редовношћу испуњавања наставних и испитних обавеза и након увида у резултате
спроведених студентских анкета, као и увида у пролазност и успех студената на појединим
испитима, наставницима се саветују мере побољшања одговарајућих сегмената у раду, било да се
ради о квалитету одржавања наставе кроз предавања и вежбе, или прилагођености колоквијума и
испита градиву изложеном на предавањима и вежбама. У том смислу, за наставнике се
повремено организују курсеви и предавања на којима се они могу информисати о
различитим методама наставе и оцењивања. На основу плана наставе врши се и процена
ангажовања студената у току семестра, кроз предиспитне обавезе и време проведено на припреми
испита.
Унапређивање и континуирано осавремењивање постојећих студијских програма заснива
се на развоју науке и новим захтевима који се постављају пред образовне профиле заступљене
на Факултету. О томе сведочи континуирано учешће наставника и сарадника у истраживањима,
пројектима и сарадњи са привредом, одржавање семинара за наставнике и сараднике од стране
еминентних професора из иностранства и истакнутих стручњака из привреде. Студијски
програми основих, мастер и докторских студија су усклађени минимум са три инострана
факултета, од којих најмање два припадају Европском образовном простору.
Наставници и студенти упознати су са дефинисаним захтевима које дипломски рад, мастер рад и
докторска теза треба да испуни, као и са захтевима стручне праксе на основним академским
студијама, што је и дато кроз књиге предмета на сва три нивоа студија. Правилником о упису
студената, организацији и правилима студија је уређен начин и поступак припреме и одбране
завршног рада (дипломског и мастер). Начин и поступак припреме и одбране докторске
дисертације уређен је Статутом Факултета за информационе технологије и инжењерство и
Правилником о докторским академским студијама и начину и поступку израде и одбране
докторске дисертације.
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1. и 2. Студијски програм основних академских студија ОАС Инжењерски менаџмент
и ОАС Инжењерски менаџмент ДЛС су дифинисани тако да у потпуности
задовољавају прописане критеријуме и нивое квалитета .
Студијски програм ОАС Инжењерски менаџмент је акредитован од стране КАПК: 612-00639/2010-04 од 20.04.2012. године, поново је акредитован од стране КАПК: 612-00-0003437/201606 од 07.07.2017. године.Студијски програм ОАС Инжењерски менаџмент ДЛС је акредитован
од стране КАПК: 612-00-00085/2013-04 од 08.11.2013. године и накнадно, бр. допуне одлуке 61200-00085/2013-04 од 14.11.2014. године, када је на захтев КАПК због промене кровне
институције достављена усклађена целокупна документација. Овај студијски програм је у
поступку акредитације, предата је документација за поновну акредитацију.
Сврха студијског програма Инжењерски менаџмент састоји се у томе да се студенти оспособе да
разумеју и схвате комплексност процеса инжењерског менаџмента, његову научну заснованост и
практичну примену. Сврсисходност овог исказа је у потпуној хармонији са циљевима образовне
институције, Факултета, када је реч о преношењу знања из области инжењерског менаџмента, које ће
омогућити ефикасно и ефективно укључивање студената у пословне токове. Студијски програм се,
такође, остварује у складу са најновијим научним поставкама и достигнућима домаће праксе и праксе
развијених земаља Европе и САД, што је такође у функцији образовних циљева. Значај програма
посебно долази до изражаја у начину представљања садржаја наставних дисциплина инжењерског
менаџмента које реализацију утврђених инжењерски опредељења објашњавају кроз различите
организационе промене, везане за степен поделе рада, начин повезивања функција и процеса, расподелу
ауторитета и карактер контроле.
Циљеви програма односе се на разумевање садржаја наставних дисциплина које га чине, односно,
експлиците речено: разумевање инжењерских активности /Прва одговорност тима
инжењерског менаџмента је да разуме шта жели да оствари. То значи да развије јасну визију на
који начин ће инжењерске операција помоћи организацији да постигне своје пословне циљеве.
Такође, то значи преобраћање циљева организације у њихове импликације за циљеве, квалитет,
брзину, зависност, флексибилност и трошкове пословања инжењерских операција./; способност
креирања и примене инжењерске стратегије / Инжењерски менаџмент укључује велики број
текућих одлука па је отуда веома важно да инжењери менаџмента поставе генералне принципе на
којима ће почивати даље менаџерско одлучивање у инжењерству, које се односи на циљеве
организације. То је инжењерска стратегија./; способност креирања инжењерских операција
производа (физичке робе или услуга) и процеса /Креирање је активност која одређује физичку
форму, облик и композицију производа и процеса./; планирање и контролисање инжењерских
операција /Планирање и контрола је активност одлучивања шта ће радити инжењерски ресурси,
а затим и контрола на који начин ће то радити тј. да ли то раде./ способност унапређења
учинака инжењерских операција из разлога што је константна одговорност свих инжењера
менаџмента да унапређују учинак својих операција; и, разумевање широке одговорности
инжењерског менаџмента / инжењери менаџмента имају широк спектар одговорности и брига
поред директних активности које су горе наведене. Поједини од тих послова су и ефекат
глобализације, притисак због очувања заштите животне средине, пораст релативне социјалне
одговорности, потреба за технолошком свешћу и како да знање менаџмента постане важан део
инжењерских операција.
У функционалном смислу циљ студијског програма Инжењерски менаџмент (јесте да студентима
Факултета понуди базични фонд знања у области инжењерског менаџмента који ће обухватити
како моделе инжењерских приступа, тако и избор различитих врста стратегија, подржаних јаком
и поузданом информационом основом, везаном за област инжењерства.
Савладавањем студијског програма Инжењерски менаџмент, студент стиче опште и предметно
специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне делатности у овој
области.
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Опште компетенције које означавају завршетак основних академских студија на
студијском програму ОАС Инжењерски менаџмент су:
• оспособљеност за анализу стања, синтезу прикупљених података, успешно предвиђање
последица и доношење адекватних решења у области инжењерског менаџмента;
• оспособљеност за овладавање методама и процесима истраживања у области инжењерског
менаџмента;
• оспособљеност критичког и самокритичког промишљења и усвајање објективног става у
односу на било коју ситуацију која се у инжењерско менаџерској пракси среће;
• оспособљеност за примену стеченог знања у конкретним околностима у области
инжењерског менаџмента;
• оспособљеност да користе савремене концепте, системе, технике и методе за решавање
конкретних проблема у свом професионалном раду;
• оспособљеност за тимску сарадњу и пословну комуникацију са сарадницима;
• оспособљеност за адекватан начин изражавања и употребу адекватне инжењерске
терминологије;
• оспособљеност за независно просуђивање, иницијативу и доношење валидних одлука у
производним, услужним и јавним организацијама и установама у којима буду радили;
• компетентност да решавају реалне проблеме из праксе;
• оспособљеност да буду рефлективни и рефлексивни мислиоци;
• оспособљеност за сарадњу са ужим социјалним и међународним окружењем;
• оспособљеност да делује у окружењу тимског рада и узајамне зависности;
• оспособљенoст за прилагођавање променљивим околностима;
• оспособљеност за етичко поступање, упорност и поузданост у раду;
• оспособљеност да о свом раду и резултатима рада, обавештавају стручну и ширу јавност;
• оспособљенoст за наставак школовања на мастер студијама;
• оспособљенoст за идентификовање својих снага и слабости, за планирање и управљање
личним развојем и развојем своје каријере;
Компетентност свршених студената студијског програма Инжењерски менаџмент ДЛС долази до
изражаја пре свега у констелацији њихових општих компетенција (које се односе на способност
анализе и синтезе, способност планирања и организовања, способност критике и самокритике,
способност примене знања у пракси, тимски рад, способност учења, остале) и њихових стручних
компетенција (које се односе на разумевање инжењерских циљева /да разуме шта жели да
оствари, тј, да развије јасну визију на који начин ће инжењерске операције помоћи организацији
да постигне пословне циљеве/; развијање инжењерске стратегије /на којој ће почивати даље
инжењерско одлучивање/; креирање инжењерских операција производа (физичке робе или
услуга) и процеса /са сврхом одређивања физичке форме, облика и композиције производа и
процеса/; планирање и контролисање инжењерских операција /са сврхом одлучивања шта ће
радити инжењерски ресурси, а затим и на који начини, тј. како ће то радити или да ли то раде/;
унапређење учинака својих инжењерских операција; и, друштвену одговорност /везану за
еколошке и друге аспекте одговорности/).
Када је реч о специфичним способностима студената стеченим савладавањем студијског
програма Инжењерски менаџмент ДЛС, треба истаћи да се оне односе, у првом реду на њихову
креативност, иновативности и енергичносту у побољшању својих процеса, производа и услуга,
све из разлога што ефективна инжењерска операција може дати четири предности инжењерском
послу: може смањити трошкове производње физичке робе и услуга и бити ефикасна /1/; може
повећати приход повећавајући задовољство потрошача кроз врхунски квалитет /2/; може смањити
улагање које је потребно да би се производио (испоручивао) тражени тип и квантитет производа и
услуга, повећавајући ефективни капцитет инжењерских операција /3/; и може да обезбеди основу
за будуће иновације градећи чврсту базу инжењерских вештина и знања у датом производном или
услужном систему.
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Предметно -специфичне компетенције на студијском програму ОАС Инжењерски
менаџмент:
▪ темељно познавање и разумевање научних дисциплина у оквиру инжењерског менаџмента
које се изучавају на овом студијском програму (технолошки системи и процеси, операциона
истраживања, математика, статистика за инжењере, индустријска организација, систем
управљања заштитом животне средине, управљање технолошким развојем, пројектни
менаџмент, оперативни менаџмент, менаџмент квалитета, индустријски риск менаџмент,
управљање технолошким иновацијама, инжењерска економија, информационе технологије,
менаџмент производно услужног система, менаџмент новог производа идр.)
▪ способност решавања конкретних проблема из одабране области инжењерског менаџмента уз
употребу савремених научних метода и поступака и уз мултидисциплинаран и
интердисциплинаран приступ - самосталност у процесу предлагања решења и предвиђања
последица;
▪ повезивања теоријских и практичних знања из различитих области инжењерског менаџмента
и њихове примене у професионалном раду;
▪ развијен осећај за континуирано праћење и примену новина у струци - овладавање методама и
поступцима који се користе у процесу истраживања, стручне анализе и евалуације у
професионалном раду, унапређивање науке инжењерски менаџмент и струке;
▪ развој професионалних вештина и спретности у употреби стечених знања у пракси-за рад на
стручним, сарадничким и консултантским пословима у привредним организацијама,
консултантским кућама, истраживачко-иновационим и другим организацијама и
институцијама, као и у акредитованим лабораторијама и одговарајућим јавним службама и
агенцијама; тимски рад, лакоћа комуникације са експертима и неекспертима у мулти и
интердисциплинарним тимовима;
▪ способност употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима
одговарајуће области инжењерског менаџмента - упознавање са методама нумеричких
симулација и моделовањeм различитих процеса; за презентовање резултата рада, за
коришћење савремене литературе, за даље самостално стручно усавршавање и континуиран
развој каријере.
Исходи учења студијског програма ОАС Инжењерски менаџмент су:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

оспособљен за тимско деловање у дијагностицирању, односно решавању менаџерских
проблема.
оспособљен за примену савремених информационих технологија у пословању;
оспособљен за рационално и компетентно доношење инжењерско-економских одлука уз
одговарајућу процену ризика;
оспособљен да анализира окружење организације и предложи адекватно решење на бази
информационог система које ће побољшати положај организације у окружењу у смислу
ефикасије размене информација, материјалних производа или услуга;
оспособљен да учествују у процесима управљања и спремност примене стечених знања у
инжењерској делатности и теоријском раду;
оспособљен да разликују поједине врсте машина по врстама обраде, односно уређаја, по
степену маханизације и аутоматизације, разуме улогу машина и уређаја у остваривању
технолошких процеса и може да демонстрира препознавање машина и уређаја према
усвојеној класификацији;
оспособљен да моделира реалне проблеме из праксе коришћењем одређених метода
операционих истраживања (математике и програмирања) идр.
оспособљен да у пракси инжењерског менаџмента користе основне постулате математичког
истраживања;
оспособљен за истраживање тржишта и конкуренције, за идентификацију циљне групе на
пословном тржишту; оспособљен да у односу на профиле купаца дефинише инструменте
маркетинг микса: производ, цену, дистрибуцију и промоцију;
оспособљен да примени
основне принципе микроекономије са циљем разумевања
индустријске структуре, вођења предузећа и економских перформанси индустрије;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

оспособљен за израду бизнис плана;
оспособљен да примењују и модификују постојеће моделе система управљања животном
средином у реалном окружењу;
оспособљен да учествују у креирању планова и дефинисању програма за трансфер
технологија и know-how (пренос патентних права, лиценце, диверзификација-трансфер
технологија у друге гране привреде);
разуме значај стратегијског управљања људским ресурсима и његову кључну улогу за
успешност организација и савремену праксу; да разуме, уочава и решава новонастале
проблеме у организацији а који се тичу менаџмента људских ресурса;
оспособљен да примени концепт управљања у реализацији разноврсних пројеката и постигне
значајне временске и финансијске уштеде;
оспособљен да доноси оперативне одлуке када је реч о трошковима, квалитету производа и
процеса, испоруци производа и понашању запослених;
оспособљен за решавање проблема интегралног менаџмента квалитета полазећи од
успостављања квалитета производње, употребе и потрошње производа;
оспособљен да влада теоријским поставкама и практично обављање рачуноводствених
послова који ће им омогућити потпуно разумевање пословних резултата целине и сегмената
предузећа; за давање предлога управљачкој структури којим ће унапређивати пословање,
генерисати развој и раст предузећа;
оспособљен да сагледа операције менаџмента у процесу производње, операције менаџмента
у процесу стварања услуга,
система управљања вредностима рада (сагледавањем
производних и услужних операција менаџмента у процесу управљања вредностима рада),
система квалитета и контролисања (сагледавањем активности менаџмента у процесу
контролисања производно-услужних операција), система евалуације (сагледавањем операција
менаџмента у процесу евалуације производних односно услужних послова) у оквиру
менаџмент приступа производно-услужним процесима;
оспособљен да савремене технике и концепте менаџмента примењују у решавању
менаџерских проблема, доношењу адекватних пословних одлука, а све у циљу ефикасности и
ефективности рада организације;
компетенције које се односе се на схватање улоге менаџмента у контексту планирања и
доношења одлука о уласку у инвестиционо-развојни програм или пројекат усмерен на развој
производа, организовања и управљања циклусом развоја производа;
оспособљен да професионално промишља а потом представи начине за побољшање
асортимана производа, укључујући и њихове модификације у циљу остваривања производа
високих перформанси и квалитета, у вези функције, поузданости, погодности за
експлоатацију и еколошко разрешење производа;
оспособљен да процени које производе треба елиминисати, односно које и какве производе
треба увести у производни програм, сходно идентификованим потребама, жељама и
захтевима постојећих и потенцијалних купаца односно корисника;
оспособљен да донесе одлуке са минималним техничко-технолошким и пословним ризиком у
вези уклапања производа у групу конкурентних производа и које предности новог производа
треба акцентовати;
оспособљен да препозна, процени и суочи се са критичним факторима и инцидентима на
нивоу репрезентативних модела који подржавају пројекат, укључујући разумевање ризика и
пословних утицаја, припремљеност у хитним случајевима, планирање непредвиђених
ситуација и контролу штете; развијене менаџерске компетенције, формирање и примена
информационо-комуникационих мрежа, поштовање процедуралних и методолошких корака
који могу да се конкретно примене у управљању кризама у индустрији;
овладао је стратегијама заснованим на знањем, најсавременијим методама за праћење,
вредновање и управљање токовима знања и невидљивим капиталом предузећа;
оспособљен да идентификује, моделује, прати, мери и развија токове знања, односно да у
реалном окружењу развија и имплементира пројекте и системе за управљање знањем у
предузећу;
оспособљен да препозна логистички систем, као скуп оперативних активности и процеса са
изузетним импликацијама на конкурентску позицију предузећа;
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▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

оспособљен за коришћење метода и техника стратешког менаџмента у решавању сложених
проблема управљања организацијом, идентификовање и алокацију стратешки значајних
ресурса ради стицања конкурентске предности организације;
оспособљен за формулисање стратегије на нивоу пословне компаније и на нивоу пословне
јединице, имплементацију и постизање ефективне стратешке контроле;
оспособљен за дефинисање особина система за подршку одлучивању и за селекцију
адекватних поступака за решавање полуструктурираних проблема, за идентификовање
основне архитектуре и функције компоненти ДСС;
оспособљен да разуме технолоше иновације, њихов процес генерисања и потребе да се
организациона структура и технолошки системи и процеси у њој мењају, у циљу унапређења
њене пословне успешности;
оспособљен за дефинисање адекватни предлог мера за иновирање пословног система у
променљивом окружењу, за коришћење адекватних техника и знања за будућу
професионалну делатност у области управљања новим технологијама и процесима уз
коришћење иновација, да самостално дефинише патентну пријаву за одабрани дизајн или
производ према ЗИС-у;
оспособљен за примену знања и вештина о методама, техникама и софтверским алатима за
коришћење различитих примера система и апликација за електронско пословање;
схватају важност укупног организовања пословног процеса, укључујући квалитет, одржавање,
сигурност на раду и заштиту животне средине.

Под компентенцијом свршених студената треба истаћи и спремност за тимски рад,
коришћење савремених техничких помагала у раду и вредновању резултата рада. Из тих
разлога инжењери менаџмента имају потребу да своје умеће планирања, организовања, вођства и
контроле дубоко прожму инжењерским промислима, етичком анализом, слухом за културну
разноликост и новим схватањем саме идеје рада и радног места.
3. Студијски програм мастер академских студија МАС Инжењерски менаџмент у
производњи
је дифинисани тако да у потпуности задовољава прописане
критеријуме и нивое квалитета
Студијски програм МАС Инжењерски менаџмент у производњи је акредитован од стране
КАПК: 612-00-639/2010-04 од 20.04.2012. године, поново акредитован од стране КАПК: 612-000003437/2016-06 од 07.07.2017. године
Програм другог нивоа мастер студија на студијском програму Инжењерски менаџмент у
производњи је логичан наставак постојећег студијског програма на првој нивоу студија
Инжењерски менаџмент.
Сврха студијског програма је својеврсно оправдање циља програма прецизирана у потреби
оспособљености студената да разумеју и схвате, с једне стране садржајност инжењерског
менаџмента, чија је кључна димензија у визији развоја производње, за шта је потребно
прибављање адекаватних инпута, квалитативно обављање активности у склопу
трансформационог процеса и испорука средини адекватних оутпута, тј. производних вредности
високих перформанси са којим ће се ићи на тржиште у размену са потрошачима.
Инжењерски менаџмент у производњи рефлектује шире изучавање научног подручја, да би се
боље усмерило истраживање на изазове динамичког балансирања пословних ресурса и њиховог
производног конвертовања са захтевима спољне средине, која се стално мења. Развој
инжењерског менаџмента условљавају снаге у кретању које креирају подстицаје или притисак за
промене и сходно томе креирање инжењерских одлука у производном процесу као одговора на
промене.
Циљ студијског програма Инжењерски менаџмент у производњи је постизање компетенција и
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академских способности и вештина из области инжењерског менџмента у производњи. То поред
осталог подразумева развој креативних и визионарских способности за тимски рад за обављање
професија у овој области. Циљеви не дају само правац образовној акцији, већ омогућавају
мотивацију студената да се она оствари на начин као што је намеравано. Мотивација је
покретачка снага и кохезиони фактор у образовном процесу.
Поред тога, циљ студијског програма је да се образује стручњак који поседује довољно стручног
знања и вештина из подручја инжењерског менаџмента у производњи. Усвајањем знања из
теоријско-методолошких и научних предмета студенти ће бити оспособљени за самостално
доношење исправних производних одлука.
Савладавањем студијског програма Инжењерски менаџмент у производњи мастер академских
студија, студенти стичу следеће опште компетенције:
• Способност да правилно анализирају дато стање, синтетизују прикупљене податке, предвиде
могуће последице и адекватно решавају проблеме у области инжењерског менаџмента у
производњи.
• Овладају различитим методама решавања проблема струке.
• Способност критичког и самокритичног мишљења и усвајање објективног става у односу на
било коју практичну ситуацију
• Способност да стечена знања из инжењерског менаџмента у производњи имплементирају у
пракси.
• Способност правилног изражавања (усменог и писменог) уз употребу адекватне стручне
терминологије као и развој комуникационих способности
• Праћење иновација у области инжењерског менаџмента у производњи и њихове примене
ради унапређења сопствених знања и способности
• Способност за рад у тиму, уважавање туђих ставова и мишљења и доношење компромисног
решења
Савладавањем студијског програма Инжењерски менаџмент у производњи мастер академских
студија, студенти стичу следеће предметно специфичне компетенције:
• Оспособљеност студента да теоријски дијагностикују и обликују управљачке проблеме и
да их успешно решавају, као и да истражују могућности унапређења управљања
организационим системима у условима динамичког окружења.
• Оспособљеност студента за доношење оперативних одлука које обухватају контекст
производних процеса, залиха, ланца снабдевања, пословних ресурса, пројеката, квалитета,
побољшања постојећих процеса рада; оспосбљеност да се у професионалном раду
фокусирају на основне циљеве учинака производних операција: квалитет, брзину,
поузданост, флексибилност и трошкове.
• Оспособљеност студената да разумеју проблеме технолошког менаџмента; да користе
стечена знања из разних дисциплима технолошког менаџмента у пословним процесима, да
управљају технолшким променама и утичу на конкуренцију; да осмисле и примене
стратегију за конкуренцију у високим технологијама, да учествују у управљањју
иновативним организацијама.
• Оспосбљеност студената да корисе у пракси стечено знање из информационих система
производног ланца као и из комерцијално доступних софтверских пакета као што су МРП,
WМС, ТМС, АПС, и владати значајем њихове примене у производњи.
• Оспособљавање студената за управљање у условима специфичних структура, примени и
креирању модерних архитектура у индустријском окружења. Оспособљеност за
проактивно управљање квалитетом процеса, организацијом као целином и њеним
појединачним бизнисима
• Оспособљеност студената да разумеју и примењују основне концепте менаџмента
тоталним квалитетом у организационим системима.
• Оспособљеност студента да разумеју и примене у пракси система планирања логистичких
операција, систем организовања логистичких операција, систем управљања вредностима
рада, систем контролисања логистичких операција и систем евалуације логистичких
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операција.
Предметно специфичне компетенције студијског програма Инжењерски менаџмент у производњи
односе се на акциону оријентисаност свршених студената, односно на њихову оријентисаност на
производне учинке, тј. на посматрање промена пре као могућност него као опасност за
производни процес; конкретно, дато посматрање треба да сугерише одговор на три питања: које
су нове производне димензије које треба уградити у производни процес у наредних 5, 10 и више
година; 2) које компетентости запослених треба прибавити да се то оствари; и, 3) како остварити
квалитетне контакте са сектором логистике и другим подржавајућим секторима.
4. Студијски програм мастер академских студија МАС Инжењерски менаџмент у
услугама је дифинисани тако да у потпуности задовољава прописане критеријуме и
нивое квалитета
Студијски програм МАС Инжењерски менаџмент у услугама је акредитован од стране КАПК:
612-00-639/2010-04 од 20.04.2012. године, поново акредитован од стране КАПК: 612-000003437/2016-06 од 25.08.2017. године.
Програм другог нивоа мастер студија на студијском програму Инжењерски менаџмент у услугама
је логичан наставак постојећег студијског програма на првој нивоу студија Инжењерски
менаџмент.
Сврха студијског програма је својеврсно оправдање циља програма прецизирана у потреби
оспособљености студената да разумеју и схвате, с једне стране садржајност инжењерског
менаџмент, чија је кључна димензија у визији развоја услуга, за шта је потребно прибављање
адекаватних инпута, квалитативно обављање активности у склопу услужног трансформационог
процеса и испорука средини адекватних оутпута, тј. услужних вредности високих перформанси.
Сврха је, другачије речено, у обезбеђењу стицања компетенција у области истраживачко
оријентисаног планирања, организовања, вођења, надзора и управљања услужним функцијама,
дакле компетенцијама које ће попунити велику празнину у образовним профилима који недостају
услужним организацијама
Циљ студијског програма је да се образују стручњаци који поседују довољно стручног знања и
вештина из подручја инжењерског менаџмента у области услуга. Усвајањем знања из теоријскометодолошких и научних предмета студенти ће бити оспособљени за самостално доношење
исправних менаџмент одлука у услужном процесу. За разлику од осталих менаџерских програма,
Инжењерски менаџмент у услугама − организационо управљачке, информационо-технолошке,
предузетничке и менаџерско управљачке аспекте пословања заснива на детаљном изучавању
предмета менаџмент услуга, информациони ситеми у услугама, развој нових услуга и дизајн,
људски ресурси у менаџменту услуга и инжењерингу, глобално стратешком менаџменту идр.
Савладавањем студијског програма Инжењерски менаџмент у услугама мастер академских
студија, студенти стичу следеће опште способности и компетенције:
• Способност да правилно анализирају дато стање, синтетизују прикупљене податке, предвиде
могуће последице и адекватно решавају проблеме у области инжењерског менаџмента у
услугама.
• Овладају различитим методама решавања проблема струке.
• Способност критичког и самокритичног мишљења и усвајање објективног става у односу на
било коју практичну ситуацију
• Способност да стечена знања из инжењерског менаџмента у услугама имплементирају у
пракси.
• Способност правилног изражавања (усменог и писменог) уз употребу адекватне стручне
терминологије као и развој комуникационих способности
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•
•

Праћење иновација у области инжењерског менаџмента у услугама и њихове примене ради
унапређења сопствених знања и способности
Способност за рад у тиму, уважавање туђих ставова и мишљења и доношење компромисног
решења

Савладавањем студијског програма Инжењерски менаџмент у услугама мастер академских
студија, студенти стичу следеће предметно специфичне компетенције:
• Оспосбљеност студента да теоријски дијагностикују и обликују управљачке проблеме и да
их успешно решавају, да истражују могућности унапређења управљања организационим
системима у условима динамичког окружења.
• Оспособљеност студента да разумеју како функционишу менаџери унутар услужних
компанија и како се доносе и примењују одређене пословне одлуке; за креитање квалитетне
услуге, управљање сатисфакцијом и лојаношћу потрошача
• Оспособљеност студента за стицање нових знања и њихову примену у услужним пословним
системима у складу са динамичким променама у пословном окружењу.
• Оспособљеност студената да изразе своје умеће, тј. компетентност у процесу доношења
адекватних стратешких одлука везаних за интернационалне пословне токове; идентификују и
опишу нивое глобалне стратегије; развију матрицу глобалног тржишног портфолиа;
• Оспособљеност студената за управљање сетом алата и метода за нови услужни дизајн и
развој; за стварање самопоуздања у сопствене могућности ставарања нове услуге/ производ
услуге; за усаглашавање вишеструких интердисциплинарних задатака, у циљу постизања
општег циља; за одређивање и организовање производа/ процеса развојне услуге предузећа;
за одређивања добро оформљеног плана за развој новог производа/ услуге. Подизање свести
о улози потрошача и његовој вишеструкој функцији. Уједињавања производа/ услуге процеса
развоја са стратешким циљевима компаније.
• Оспособљеност за покретање новог, као и унапређивању пословања и развоја постојећег
бизниса; да примењују бизнис план као кључни инструмент менаџера и предузетника за
планирање, покретање, финансирање, организовање, вођење, развијање и контролу
предузетничког подухвата током целокупног његовог трајања.
5. Студијски програм мастер академских студија МАС Инжењерство заштите животне
средине је дифинисани тако да у потпуности задовољава прописане критеријуме и
нивое квалитета
Студијски програм МАС Инжењерство заштите животне средине је акредитован од стране
КАПК, добијена информација о акредитацији 27.02. из 2020. године, уверење још нисмо добили.
Сврха студијског програма МАС Инжењерство заштите животне средине је да студентима омогући
стицање адекватног теоријско-примењивог знања, компетенција и квалификација које су друштвено
оправдане и корисне из области инжењерства заштите животне средине, превенције и заштите
ваздуха, заштите живoтнe срeдинe од буке и вибрaциja, примењене молекуларне биологије,
напредне технике и технологије управљања чврстим и опасним отпадом, одрживог развоја у
урбаним срединама, коришћење, заштита и управљање подземним водама, управљање пројектима
и инжењерска економија, такође, да се оспособе за професију мастер инжењер заштите животне
средине,
праћење, развој и примену нових научних и стручних достигнућа у складу са
савременим захтевима заштите животне средине и одрживог развоја у будућност, као и за
самостални студијски истраживачки рад.
Сврха студијског програма je да кроз специфичности изучавања инжењерства заштите
животне средине студенти стекну знања о: узроцима и врстама загађења ваздуха, као и путевима
уноса аерополутаната у атмосферу, њиховог утицаја на живе и неживе системе као и мерама
заштите и поступцима за спречавање загађивања ваздуха; пojмoвимa из пoдручja букe и
вибрaциja, њиховог штeтнoг дejствa на околину и човека, изворима буке и вибрација, мeрама и
мeтoдама зaштитe и начинима смањивања овог типa загађења; природном систему подземних
вода и његовом начину функционисања и упознавање са проблемима коришћења и управљања
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подземним водама са посебним акцентом на проблеме мониторинга и заштите подземних вода;
применом молекуларне биологије у очувању природних ресурса, са напредним техникама и
технологијама управљања чврстим и опасним отпадом, како би могли да изврше избор
најповољнијег поступка или технологије за развој адекватног система за управљање отпадом у
одређеној области; одрживости савременог урбаног развоја и технолошким променама које прате
тај развој кроз техничке, еколошке, економске, правне и друштвене аспекте одрживости идр.
Усвојена знања и вештине омогућиће свршеним студентима да квалитетно и компетентно
решавају проблеме и остварују важне резултате за друштво, како на нивоу система заштите животне
средине, тако и на нивоу укупног унапређења стандарда, квалитета живота и заштите здравља људи у
одрживим еколошким системима, у различитим секторима привреде у ширем смислу (пољопривреда,
индустрија, рударство, грађевинарство, енергетика, као и туризам), укључујући и очување
природних ресурса (расположива природна богатства, рељеф, клима). Наравно, моћи ће
компетентно да раде и у домену развоја тржишних и наменских производа, на развоју инфраструктуре,
енергетских и индустријских постројења са циљем смањења потрошње ресурса и најмањим
могућим емисијама и количинама отпадних материјала, a у складу са одрживим развојем. Mоћи ћe
одговорно да раде и на нивоу еколошког разрешења бројних проблема (загађење вода, ваздуха и тла) у
животној средини, који су настали као последица активности људи, као што су индустрија, саобраћај,
пољопривреда, урбанизација исл.
Основни циљ студијског програма МАС Инжењерство заштите животне средине јесте образовање
мастер инжењера заштите животне средине,
компетентног и самосталног стручњака
оспособљеног за примену научних и стручних достигнућа у решавању проблема заштите и
унапређења животне средине,
коме је кроз овај програм омогућено стицање савремених
теоријских и практично примењивих знања, развијање нових вештина кроз активности
истраживања у циљу компетентног решавања практичних и теоретских проблема истраживачкоразвојног и иновативног карактера, критичко тумачење у вези примењених модела, поступака и
остварених резултата истраживања, као и даље усавршавање знања у свим облицима
професионалне делатности и способности неопходних за наставак студија на вишем нивоу
образовања.
Конкретни циљеви студијског програма МАС Инжењерство заштите животне средине су:
продубљивање претходно стечених теоријских и практичних знања, али и надоградња у
савременим трендовима у заштити и унапређењу животне средине; стицање знања о узроцима и
врстама загађења ваздуха, смањењу и уклањању загађења ваздуха од индустрије, саобраћаја идр;
стицање знања о прoцeни и избoру мoгућих нaчинa мeрa зaштитe oд штeтних утицaja буке и
вибрaциja у животној средини; испитивање квалитета воде и мерење загађења; стицање знања о
методама процене ризика и спречавања утицаја опасних материја на животну средину; примени
молекуларне биологије у очувању природних ресураса; напредним техникама и технологијама
управљања чврстим и опасним отпадом, како би могли да изврше избор најповољнијег поступка
или технологије за развој адекватног система за управљање отпадом у одређеној области;
стицање знања о природном систему подземних вода и његовом начину функционисања и
упознавање са проблемима коришћења и управљања подземним водама са посебним акцентом на
проблеме мониторинга и заштите подземних вода; стицање знања о одрживости савременог
урбаног развоја и технолошким променама које прате тај развој кроз техничке, еколошке,
економске, правне и друштвене аспекте одрживости; развој и примену политика и стратегија
одрживог развоја и заштите животне средине; примену и развој концепта управљања пројектима
у заштити животне средине; израду плана пројектних активности, управљање временом и
ризицима које носи пројекат у области заштите животне средине идр.; самостално конципирање и
спровођење истраживања у области инжењерства заштите животне средине, целовито разматрање
проблема, делотворно решавање стручних проблема, као и критичког и креативног мишљења;
образовање истраживача oспособљених за тимски рад, за саопштавање и преношење сопствених
знања и резултата на сараднике и њихово објављивање у научној, стручној и широј јавности;
овладавање специфичним практичним вештинама потребним за успешно обављање
инжењерских-специјалистичких послова, административних, инспекцијских, консултантских,
сарадничких и истраживачких послова у привредним организацијама, истраживачким установама,
јавним институцијама, агенцијама које се баве пословима заштите животне средине; развијање
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креативних способности, способности професионалног комуницирања са партнерима, као и са
члановима интердисциплинарних тимова; оспособљеност за обављање професионалних задатака
поштујући одговарајуће етичке норме; припремљеност за наставак научног и стручног
усавршавања.
Савладавањем студијског програма МАС Инжењерство заштите животне средине, студент стиче
опште и предметно специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања
делатности у области заштите животне средине.
Савладавањем студијског програма Инжењерство заштите животне средине мастер
академских студија, студенти стичу следеће опште компетенције:
• Оспособљени су да правилно анализирају дато стање, синтетизују прикупљене податке,
предвиде могуће последице и адекватно решавају конкретне проблеме из праксе
инжењерства заштите животне средине;
• Поседују проширена и продубљена фундаментална знања из области заштите и
унапређења животне средине, овладали су методима, поступцима и процесима
истраживања, која им омогућавају даљи развој, примену идеја и истраживачки рад;
• Компетентни су да примене, интегришу и користе знање и вештине решавања проблема
везаних за заштиту животну средине са инжењерског аспекта, у постојећем и новом
окружењу, укључујући у њих личну, друштвену и етичку одговорност;
• Оспособљени су да јасно и недвосмислено саопште властите резултате и закључке
засноване на егзактним и оперативним знањима и рационалним разлозима, и то како
стручној јавности, тако и онима који то нису;
• Оспособљени су у вештинама учења и усвајања нових метода и методологија за
самостално усмеравање, организацију и постигнућа у њиховом даљем проширењу
стечених знања и способности у пракси, као и за наставак школовања, уколико се за то
определе;
• Оспособљени су за рад у тиму, уважавање туђих ставова и мишљења и доношење
компромисног решења, за критичко и самокритично мишљење и усвајање објективног
става у односу на било коју практичну ситуацију.
Савладавањем студијског програма Инжењерство заштите животне средине мастер
академских студија, студенти стичу следеће предметно специфичне компетенције:
• темељно познавање и разумевање научних дисциплина у оквиру инжењерства заштите
животне средине, развијена способност за анализу и синтезу у решавању општих и
специфичних проблема заштите животне средине, између осталих, заштите од буке и
вибрација, смањење и уклањање загађења ваздуха од индустрије, саобраћаја идр., примена
молекуларне биологије у очувању природних ресураса, управљање чврстим и опасним
отпадом, испитивање квалитета воде и мерење загађења, одрживост савременог урбаног
развоја, примена и развој концепта управљања пројектима у заштити животне средине
идр.
• способност решавања конкретних проблема из одабране области инжењерства заштите
животне средине уз употребу савремених научних метода и поступака и уз
мултидисциплинаран и интердисциплинаран приступ - самосталност у процесу
предлагања решења и предвиђања последица;
• повезивања теоријских и практичних знања из различитих области инжењерства заштите
животне средине и њихове примене у професионалном раду;
• развијен осећај за континуирано праћење и примену новина у струци - овладавање
методама и поступцима који се користе у процесу истраживања, стручне анализе и
евалуације у професионалном раду, унапређивање науке инжењерство заштите животне
средине и струке;
• развој професионалних вештина и спретности у употреби стечених знања у пракси-за рад
на стручним, сарадничким и консултантским пословима у привредним организацијама,
консултантским кућама, истраживачко-иновационим и другим организацијама и
институцијама, као и у акредитованим еколошким лабораторијама и одговарајућим јавним
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•

•

службама и агенцијама; тимски рад, лакоћа комуникације са експертима и неекспертима у
мулти и интердисциплинарним тимовима;
способност употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима
одговарајуће области - упознавање са методама нумеричких симулација и
моделовањeм различитих процеса; за презентовање резултата рада, за коришћење
савремене литературе, за даље самостално стручно усавршавање и континуиран развој
каријере.
компетентност да одрживо користе природне ресурсе Републике Србије у складу са
основним принципима одрживог развоја

Исходи учења студијског програма МАС Инжењерство заштите животне средине су:
• оспособљен за коришћење научних метода истраживања и самосталан истраживачки рад;
• разуме основне процесе који су од утицаја на стање и квалитет ваздуха, разуме методе
перманентног праћења стања квалитета ваздуха, и познаје начине за оцењивање, употребу
и уклањање штетних материја које загађују ваздух из различитих извора;
• разуме штeтнo дejствo букe и вибрaциja нa људe и oкoлину; оспособљен за спрoвoђeњe
нaчинa прoцeнe и избoр мoгућих нaчинa мeрa за смањење загађења животне средине
генерисане буком;
• оспособљен за разумевање молекуларних техника које се примењују у области заштите
животне средине, очување угрожених биљних и животињских врста;
• оспособљен да анализира и примењују напредне технологије у области управљања
различитим врстама чврстог и опасног отпада.
• разуме принципе одрживости савременог урбаног развоја и технолошке промене које прате
тај развој кроз техничке, еколошке, економске, правне и друштвене аспекте одрживости
идр.
• разуме управљање подземним водама са посебним акцентом на проблеме мониторинга и
заштите подземних вода;
• оспособљен за примену концепта управљања пројектима у области заштите животне
средине, и усклађивање еколошких и других процеса са економским захтевима и са
захтевима заштите животне средине.
6. Студијски програм основних академских студија ОАС Информациони ситеми је
дифинисан тако да у потпуности задовољава прописане критеријуме и нивое
квалитета
Студијски програм ОАС Информациони системи је акредитован од стране КАПК: 612-000113/20l4-04 од 28.11.2014. године и у 2020. ће бити у поступку поновне акредитације
Основни циљ овог студијског програма јесте едукација кадрова кроз стицање савремених знања
и вештина у области информационих система на послове за којима постоји све већа потреба не
само у нашој земљи него и у целом региону. Србији су неопходни кадровски ресурси, потребни
за развој друштва базираног на знању, односно информационог друштва које је већ значајно
развијено у земљама Европске Уније, САД-а и др.
Сврха студијског програма ОАС Информациони системи састоји се у томе да се студенти оспособе да
разумеју и схвате комплексност у области информационих система, његову научну заснованост и
практичну примену. Сврха студијског програма ОАС Информациони системи састоји се у томе да се
студенти оспособе да разумеју и схвате комплексност у области информационих система, његову
научну заснованост и практичну примену. Сврсисходност овог исказа је у потпуној хармонији са
циљевима образовне институције Факултета, када је реч о преношењу знања из области
информационих система, које ће омогућити ефикасно и ефективно укључивање студената у пословне
токове. Студијски програм се, такође, остварује у складу са најновијим научним поставкама и
достигнућима домаће праксе и праксе развијених земаља Европе и света, што је такође у функцији
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образовних циљева. Студенти овог нивоа академских студија усвојиће сва потребна знања и
способности неопходне за реализацију и одржавање информационих система, пројектовање и развој
рачунарских програма за разноврсне намене, као и пројектовање, инсталирање, одржавање и заштиту
рачунарских мрежа и др.
Циљ је да студнет након савладавања овог студијског програма стекне способност да анализира,
моделује, пројектује и имплементира информационе системе у различитим пословним доменима,
пројектује и одржава базе података, ефикасно програмира пословне апликације, ефикасно
имплементира савремене рачунарске мреже, инсталира системски и апликативни софтвер, пружа
подршку за рад на интернету, развија и користи решења пословне интелигенције и ефективно
управља IT пројектима.
Савладавањем студијског програма ОАС Информациони системи, студент стиче опште и
предметно специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне
делатности у овој области.
Опште компетенције које означавају завршетак основних академских студија на студијском
програму ОАС Информациони системи су:
• Развијање способности анализе проблема, синтезе решења, предвиђање ефеката одабраног
решења
• Овладавање методама, поступцима и процесима истраживања у рачунарским наукама
• Компетентност да решавају реалне проблеме из праксе и доносе одлуке
• Развијање способности критичког и самокритичког мишљења и приступа
• Оспособљеност да стечена знања примењују у пракси
• Оспособљеност да буду рефлективни и рефлексивни мислиoци
• Оспособљеност за независно просуђивање, иницијативу и доношење одговарајућих
одлука
• Оспособљеност да делује у окружењу тимског рада и узајамне зависности
• Оспособљеност за прилагођавање променљивим околностима
• Унапређење комуникационих способности и спретности
• Оспособљеност за сарадњу са ужим социјалним и међународним окружењем
• Идентификовање својих снага и слабости и оспособљавање за планирање и управљање
својим личним развојем и развојем своје каријере;
• Да наставе школовање уколико се за то буду определили.
Предметно - специфичне компетенције које означавају завршетак основних академских студија
на студијском програму ОАС Информациони системи стичу студенти који:
▪
продубљују и допуњују теоријску и практичну оспособљеност знања, које су стекли у
претходном образовању;
▪
шире и продубљују своје знање из области математике, дискретне математике и
вероватноће и статистике.
▪
шире и продубљују своје знање из области инжењерске економике.
▪
оспособљавају се за стицање специјализованих знања потребних за примену савремених
информационих технологија у пословању
▪
оспособљавају се да разумеју основне елементе менаџмент процеса и начин њиховог
дизајнирања, као и разумевање појединих функционалних подручја, као и способност за
тимским деловањем у дијагностицирању, односно решавању менаџерских проблема.
▪
оспособљавају се да разумеју основе информационих система, познају врсте савремених
ИС и њихову примену у пракси; да примени стечена знања у пракси, да самостално или у
тиму учествује у развоју, имплементацији и одржавању информационог система.
▪
оспособљавају се да самостално програмирају у вишем програмском језику C и стекну
квалитетну основу за информационе дисциплине које се слушају у вишим студијским
годинама.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
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оспособљавају се да у организацији у којој буду радили примене стечено знања у
решавању пословних проблема са оптималним исходом, како самостално тако и као чланови
пројектних тимова
оспособљавају се да анализирају, изаберу и успешно примене структуре података и
алгоритме који су најпогоднији за решавање проблема у пракси.
оспособљавају се за програмирање у програмском језику C++.
оспособљавају се да индентификују различите типове рачунарских мрежа, различите
мрежне услуге и боље разумеју комуникационе процесе, опасности и механизме заштите
рачунарских мрежа
оспособљавају се да примењују специјализована знања и управљање информацијама,
односно информационих процеса у пословању.
оспособљавају се да се ближе баве питањима технолошког развоја, од предвиђања,
планирања и дефинисања стратегија, до нивоа операционализације – организације и
управљања конкретним пројектима технолошких промена.
оспособљавају се да користе методе и поступке комуникације; да препознају логистички
систем, као скуп оперативних активности и процеса са изузетним импликацијама на
конкурентску позицију предузећа; да користе приступе управљању логистичким системима и
њиховим подсистемима у пракси.
оспособљавају се да разумеју, уочавају и решавају новонастале проблеме у организацији а
који се тичу менаџмента људских ресурса .
оспособљавају се за решавање проблема интегралног менаџмента квалитета полазећи од
успостављања квалитета производње, употребе и потрошње производа.
оспособљавају се да примене концепт управљања у реализацији разноврсних пројеката и
постигну значајне временске и финансијске уштеде.
оспособљавају се за развој и примену интелигентних система;
оспособљавају се да израде захтев система у складу са потребама корисника; да примени
принципе пројектовања дистрибуираних система, пројектовања објектно-оријентисаних
система применом УМЛ дијаграма, као и технике и алате за тестирање софтвера.
оспособљавају се да успешно користе алате и мултимедијалне технологија и креирају
разноврсне мултимедијалне елементе и да препознају проблеме у дизајну мултимедијалних
система и превазилажење уочених проблема
оспособљавају се за препознавање претњи и опасности, за детектовање рањивости
постојећих система и примену превентивне заштите као и за примену антивирусних
софтвера.
оспособљавају се да анализирају и спецификују корисничке захтеве, моделују базу
података и апликације, користећи узоре и CASE алате.
оспособљавају се за дефинисање система за подршку одлучивању и познавање различитих
управљачких теорија релевантних за системе за подршку одлучивању.
оспособљавају се да стичу знања и прикупљају информације на различите начине, на
различитим местима и у различито време,о складиштењу информација и знања у човековој
меморији и у средствима информационе технологије, трансфер информација и знања на
корпоративном, али и националном, односно глобалном нивоу и коришћење истих.
оспособљавају се за разумевање правних оквира примене информационо комуникационих
технологија и мрежа; да стечена знања примене у пракси, да у складу са правним прописима
користе интернет у личне и порловне сврхе, да поштују права других субјеката.
оспособљавају се за интензивно коришћење информационо-комуникационих технологија
оспособљавају се за обраду информација, за електронску трговину, да прате увођење
електронског пословања у предузеће, познају е- маркетинг тактике и страгегије.
допуњавају знање страних језика и њихово коришћење за међународну сарадњу и
праћење новина у иностранству;
теоријска сазнања из стручних подручја користе у решавању практичних задатака у својој
радној средини;
стичу сигурност и одлучност за доношење пословних одлука и за решавање конкретних
проблема;
развијају морални и етички осећај за поштење, упорност и поузданост у раду;
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оспособљавају се да о свом раду и резултатима рада обавештавају стручну и ширу
јавност;
развили су способности које су неопходне за наставак студија;
7. Студијски програм мастер академских студија МАС Информациони системи и
технологије је дифинисан тако да у потпуности задовољава прописане критеријуме и
нивое квалитета

Студијски програм МАС Информациони системи и технологије је акредитован од стране КАПКу априлу 2016. године. Овај студијски програм је логичан наставак студија на основним
академским студијама студијског програма Информациони системи.
Примарни циљ студијског програма Информациони системи и технологије јесте усавршавање
теоријских и практичних знања стечених на основним студијама као и развијање вештина кроз
активности истраживања у циљу оспособљавања кадрова који ће преузети водећу улогу у
информатичарским пословима.
Циљ програма јесте оспособљеност студената за делотворно решавање стручних проблема на
основу професионалних знања и вештина; стицање знања, посебно оних сегмената који се односе:
на методе истраживања; развој информационих система у долазећим IT окружењима; на писање
апликација које се извршавају на мобилним рачунарским уређајима као њихово повезивање у
рачунарске мреже; на пројектовање и имплементацију мултимедијалних информационих
система; на концепте, алате и технике за пословну интелигенцију у циљу доношења квалитетних
пословних одлука; на технике и механизме заштите информационих система и рачунарских
мрежа; на домен интеракције корисника и система за анализу, пројектовање, имплементирање и
евалуирање елемената корисничког интерфејса
Савладавањем студијског програма Информациони системи и технологије мастер академских
студија, студенти стичу следеће опште способности и компетенције:
• Способност да правилно анализирају дато стање, синтетизују прикупљене податке, предвиде
могуће последице и адекватно решавају проблеме у области Информационих система и
технологија, овладају различитим методама решавања проблема струке.
• Способност критичког и самокритичног мишљења и усвајање објективног става у односу на
било коју практичну ситуацију
• Способност да стечена знања из Информационих система и технологија имплементирају у
пракси.
• Способност правилног изражавања (усменог и писменог) уз употребу адекватне стручне
терминологије као и развој комуникационих способности
• Праћење иновација у области Информационих система и технологија и њихове примене
ради унапређења сопствених знања и способности
• Способност за рад у тиму, уважавање туђих ставова и мишљења и доношење компромисног
решења
Савладавањем студијског програма Информациони системи и технологије мастер академских
студија, студенти стичу следеће предметно специфичне компетенције:
• Оспособљеност студената за примену основних научних метода истраживања и адекватног
технолошког поступка приликом решавања жељеног научног успеха.
• Оспсобљеност студената да користе мобилне оквире развоја апликација; за писање
апликација које се извршавају на мобилним рачунарским уређајима
• Оспособљеност студената за пројектовање и имплементацији мултимедијалних
информационих система, посебно у делу који се односи на смештај и претраживање
мултимедијалних објеката на Интернету.
• Оспособљеност студената да ефикасно користе податке пословање са циљем доношења
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квалитетних пословних одлука.
Оспособљеност студената да разумеју технике заштите у рачунарским мрежама; да примене
основне принципе заштите; да препознају претње и нападе као и да предузму одговарајуће
мере заштите интернет окружења и Web сервиса.
Оспособљеност студената да дефинишу корисничке захтеве у домену интеракције корисника
и система, изврше анализу, пројектују, имплементирају и евалуирају елементе корисничког
интерфејса. за дизајн, развој и имплементацију корисничких интерфејс-ова рачунарских
система.
8. Студијски програм докторских академских студија ДАС Инжењерски менаџмент
(ТТН) је дифинисан тако да у потпуности задовољава прописане критеријуме и
нивое квалитета

Студијски програм Инжењерски менаџмент докторских академских студија омогућава
студентима да током докторских студија усвоје релевантна знања из области инжењерског
менаџмента, стекну одговарајуће интелектуалне и практичне вештине и потребне компетенције
да:
• самостално постављају и решавају практичне и теоријске проблеме у ужој научној
области у којој су докторирали, и организују и остварују развојна и научна истраживања,
• укључују се у остваривање међународних научних пројеката,
• реализују развој нових процедура у оквирима савременог инжењерског менаџмента и
разумеју, критички вреднују и користе најсавременија научно верификована знања у
односној научној области,
• критички мисле, делују креативно и аутономно,
• уважавају начела етичког кодекса научне заједнице и добре етичке праксе,
• професионално комуницирају у презентовању резултата научних истраживања,
• доприносе развоју техничких наука у области инжењерског менаџмента , науке уопште,
• научно истраживачке резултате саопштавају и аргументовано заступају на научним
скуповима, објављују у научним публикацијама и верификују их кроз патенте и нова
техничка решења,
• да пренесу стручна знања и идеје колегама, широкој академској заједници и друштву у
целини,
• да у академском и професионалном окружењу промовишу привредни, технолошки,
друштвени и културни напредак.
Савладавањем студијског програма Инжењерски менаџмент докторских академских студија
Факултета, студент, такође, стиче одговарајуће предметно-специфичне компетенције:
• темељно познавање и разумевање истраживаних научно-наставних дисциплина у области
инжењерског менаџмента,
• оспособљеност за истраживачки процес, примену метода, техника и инструмената
научног истраживања у свим облицима научног рада, укључујући и писање научних
чланака и израду докторског рада, као и разумевање важности истраживачке етике,
• развој способности анализе проблема, синтезе решења и предвиђање понашања одабраног
решења са јасном представом шта су његове добре, а шта лоше стране,
• усавршавање критичког мишљења у процесима истраживања и решавања проблема у
инжењерском менаџменту и пракси,
• способност интердисциплинарног и мултидисциплинарног повезивања научних увида и
знања из различитих области и њихове примерене имплементације,
• способност самосталног праћења и критичког вредновања савремених светских
достигнућа у техничкој науци и инжењерског менаџмента и пракси,
• научно аргументовано опредељивање оригиналног истраживачког циља, итд.,
• оспособљеност за коришћење савремених информационо комуникационих технологија у
истраживању, у инжењерско – менаџерској области, вештине уобличавања и презентације
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истраживачких резултата, итд
оспособљеност за примену знања у широком распону индустријских подешавања;
оспособљеност за дизајнирањем оперативне стратегије и критичког сагледавања њеног
утицаја на подстицај, односно ометање раста организације; разумевање разлике у
перформансама између предузећа у оквиру и ван оквира индустрије; за истраживање
изазова раста са којима се суочавају организације широм целог спектра; за разумевање
веза и интеракција окружења и предузећа, принципа максимизирања вредности предузећа
и импликација менаџерских одлука у домену стратегијског управљања на вредност
предузећа;
оспособљеност да користи адекватне технике за будућу професионалну делатност у овој
области; оспособљеност за деловање у промењивом окружењу кроз стварање нове и
унапређење постојеће технологије, средстава и метода производње који обезбеђују
уштеду у раду, развој нових и усавршавање постојећих производа, те унапређење
организације и управљања; оспособљеност за непрекидним организационим и
управљачким деловањем на технолошки систем, процесе и операције у циљу постизања
нивоа њихове ефикасности и ефективности;
оспособљеност студената за разумевање корелације привредних активности, употребе
енергије и деградације животне средине, дефинисање проблема и спровођење активности
којима се дефинишу принципи, политика и критеријуми заштите животне средине;
оспособљеност за сагледавање негативних последица на животну средину, примену
одређених метода и техника у мерењу и обради еколошких питања и стандарда,
сагледавање значаја рационалне употребе и управљања необновљивим и обновљивим
ресурсима, очувања здраве биосфере и екосистема и остварења основног принципа
одрживости;
оспособљеност студената за примену ових принципа у високо конкурентном окружењу;
Стицање вештина у дефинисању, планирању, подстицању и праћењу инжењерских
пројеката употребом доказаних техника и најчешће доступним софтверским алатима;
Разумевање и примена метода за решавање и избегавање заједничких тешкоћа везаних
за управљање инжењерским пројектима;
оспособљеност студената да анализирају трендове развоја, користе алате за анализу
конкурената, добављача и корисника и предлажу адекватне истраживачко-развојне
пројекте; да објасне и илуструју јединствене квалитете предузетничког процеса.; да
разумеју улогу које пословно планирање може имати (на почетку) предузетничког
процеса; да изврше процену атрактивности производних идеја; да процене атрактивност и
изводљивост пословних модела; разумеју битне компоненте ефикасних пословних
планова; развију и оцене софистициран пословни план за препознату или дату прилику;
оспособљавање за примену савремених управљачких метода и техника у пословној
пракси; оспособљеност за имплементацију индустријске безбедности, програма и
контроле за управљање ризиком;
оспособљеност студената за коришћење метода потребних за анализу система и
поступака синтезе управљачких система, за разумевање статичког и динамичког
понашања система; оспособљеност за анaлитичким
и / или експерименталним
поступцима за испитивање основних статичких и динамичких особина система;
поседовање вештина неопходних за развој математичких модела типичних класа
инжењерских система, као основа за идентификацију, пројектовање, оптимизацију,
организацију и управљање код реалних инжењерских система.

9. Студијски програм докторских академских студија ДАС Рачунарство (ПМН) је
дифинисан тако да у потпуности задовољава прописане критеријуме и нивое
квалитета
Студијски програм Рачунарство докторских академских студија Факултета за стратешки и
оперативни менаџмент омогућава студентима да током докторских студија усвоје релевантна
знања из области рачунарских наука, стекну одговарајуће интелектуалне и практичне вештине и
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потребне компетенције да:
• самостално постављају и решавају практичне и теоријске проблеме у ужој научној
области у којој су докторирали, и организују и остварују развојна и научна истраживања,
• укључују се у остваривање међународних научних пројеката,
• реализују развој нових процедура у складу са савременим правцима у развоју рачунарских
наука и разумеју, критички вреднују и користе најсавременија научно верификована
знања у односној научној области,
• критички мисле, делују креативно и аутономно,
• уважавају начела етичког кодекса научне заједнице и добре етичке праксе,
• професионално комуницирају у презентовању резултата научних истраживања,
• доприносе развоју рачунарсих наука, науке уопште,
• научно истраживачке резултате саопштавају и аргументовано заступају на научним
скуповима, објављују у научним публикацијама и верификују их кроз патенте и нова
техничка решења,
• да пренесу стручна знања и идеје колегама, широкој академској заједници и друштву у
целини,
• да у академском и професионалном окружењу промовишу привредни, технолошки,
друштвени и културни напредак.
Савладавањем студијског програма Рачунарство докторских академских студија Факултета,
студент, такође, стиче одговарајуће предметно-специфичне компетенције:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

темељно познавање и разумевање истраживаних научно-наставних дисциплина у области
рачунарства,
оспособљеност за истраживачки процес, примену метода, техника и инструмената
научног истраживања у свим облицима научног рада, укључујући и писање научних
чланака и израду докторског рада, као и разумевање важности истраживачке етике,
развој способности анализе проблема, синтезе решења и предвиђање понашања одабраног
решења са јасном представом шта су његове добре, а шта лоше стране,
усавршавање критичког мишљења у процесима истраживања и решавања проблема у
рачунарству и пракси,
способност интердисциплинарног и мултидисциплинарног повезивања научних увида и
знања из различитих области и њихове примерене имплементације,
способност самосталног праћења и критичког вредновања савремених светских
достигнућа у рачунарској науци и пракси,
научно аргументовано опредељивање оригиналног истраживачког циља, итд.,
оспособљеност за коришћење савремених информационо комуникационих технологија у
истраживању, вештине уобличавања и презентације истраживачких резултата, итд
оспособљенoст за истраживачки процес, примену метода, техника и инструмената
научног истраживања у свим облицима научног рада, укључујући и писање научних
чланака и израду докторског рада, као и разумевање важности истраживачке етике.
оспособљеност за разумевање напредних истраживачких тема из области вештачке
интелигенције; оспособљеност за разумевање и примену графичких модела базираних на
закону вероватноће (Бајесове мреже вероватноће и Марковљева произвољна поља),
овладао је практичним вештинама за представљање и претраживање знања;
оспособљеност да компетентно дискутују особине савремених криптосистема, да
разумеју, прикажу и математичким апаратом објасне компоненте криптосистема, разлике
међу њима и да самостално пројектују једноставан криптосистем;
оспособљеност студента да самостално изводи израчунавања и анализе откривања знања у
скуповима података, да исправно интерпретира резултате, да разуме процес анализе
података, да самостално припрема податке за анализу, да разуме и математичким језиком
описује алгоритме анализе података, да компетенто дискутује особине система за
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•

•

•
•

•

•

•

•

откривање знања у скуповима података, да исправно бира технике анализе према врсти
података и контексту анализе;
oспособљеност да разуме принципе развоја, пројектовања и примене кодова у рачунарству
и рачунарским телекомуникацијама; оспособљенoст да дискутује различите особине
кодова језиком савладаног адекватног математичког апарата, да примени адекватне
кодове у захтеваној теоријској, практичној или развојној ситуацији, да разуме, предвиди
понашање и предложи оптимално решење кодова за ситуације које могу да се десе у
пракси;
оспособљеност студената за евалуацију, избор одговарајућих методологија, процеса и
стандарда заштите информационих система; оспособљеност за ефикасну примену система
заштите информационих система; оспособљеност за оцену успешности постојећих
система заштите као и за пројектовање нових система заштите информационих система;
оспособљеност за пројектовање алгоритама за тачно и проближно претраживање низова,
за пројектовање база биоинформатичких података, за претраживање база
биоинформатичких података и за примену техника поравнања низова;
оспособљеност за самосталну аланизу и пројектовање система за подршку одлучивању, уз
разумевање математиких метода потребних за разумевање проблема и предвиђање
понашања пројектованих система; оспособљеност за адекватан избор техника и метода
система за подршку одлучивању у доменима практичних проблема;
оспособљенoст за пројектовање алгоритама за различите аспекте проблема генерисања
рачунарске графике, за примену Ричијевог тока у дискретном домену на решавање
проблема регистрације површи и анализу облика; за приказ вишедимензионалних
података и за примену ових знања на приказ просторних података;
оспособљеност за самосталан научни рад где је у области изучавања математика
универзалан језик, уз оспособљавање студента за примену математичког апарата на све
остале области изучавања, као и припремање студента нза самосталан научни рад у коме
је познавање математичких метода неопходно; оспособљеност да препозна потребу
примене математичких метода у областима рачунарства, телекомуникација,
информационих технологија и осталим областима у којима може бити ангажован у
научним истраживањима.
оспособљеност за анализу и изградњу симулационих система и модела реалних система;
студент ће бити и стању да дефинише скуп варијабли који описује понашање система, да
одреди критеријуме за одређивање својстава модела, да анализира излазне податке модела
и да дискутује резултате;
оспособљеност да примени математички апарат на анализу поузданости система за пренос
података, да процени поузданост система, да оцени грешку поузданосгти, да разуме и
исправно одабере хардверске, софтверске и алгоритамске методе обезбеђења поузданости
система;

Факултет обезбеђује студентима учешће у оцењивању и осигурању квалитета студијских
програма. Према Правилнику о самовредновању и оцењивању квалитета студенти учествују у
анкетирању три сегмента квалитета- Образац ОБ 1 -Упитник за оцену квалитета наставно
процеса, наставника и сарадника са 14 питања, Образац ОБ 2 -Упитник за оцену квалитета
управљања факултетом и квалитета подршке наставном процесу са 24 питања, Образац ОБ 5 –
Упитник за оцену квалитета рада факултета и стечених компетенција свршених студената
има 15 питања и Образац ОБ 6 -Упитник за оцену квалитета рада и компетентности студената
има 7 питања . На основу анализа добијених одговора и других елемената квалитета, обезбеђује
се непрекидно осавремењивање садржаја курикулума. Поред тога, један елемент стандарда
квалитета студијских програма је утицај курикулума на развиј креативног и критичког
промишљање, као и могућност примене знања и вештина у пракси. Утицај курикулума утврђује
Комисија на основу анкете актуелних студената (Образац ОБ 1 као и на основу
анкете свршених студената Образац 5. Комисија обрађује резултате анкете, а писмени извештај
доставља Већу које предузима мере за побољшање квалитета курикулума. Побољшање
курикулума врше наставници у сарадњи са Комисијом, после чега Комисија сачињава извештај на
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основу кога Веће констатује да ли је побољшан квалитет курикулума у смислу његове
подстицајности.
Судећи према оценама некадашњих студената Факултета, може се закључити следеће: да су
студенти задовољни радом и односом запослених (студентске службе, секретара, декана), што је у
складу и са мишљењем активних студената. Нешто нижа оцена је под рубриком остали, али то се
може протумачити и лоше дефинисаним појмом; Студенти су такође задовољни могућност
усавршавања и напредовања које је пружао Факултет, а комплетан утисак о раду факултета који
је преко 4 показује да је укупни утисак рада Факултета на веома задовољавајућем нивоу; Питања
која се односе на копетенције и то: ниво знања које су стекли, савременост предмета и студијског
програма као и да ли стечена знања могу применити у пракси су високо оцењена што нам је добар
показатељ да смо спремили студенте за практичан рад и да су се сврха и циљеви предмета и
студијског пограма остварили кроз праксу; Питање да ли би препоручили факултет својим
пријатељима је у складу са оценом задовољства, што нам говоре и подаци из праксе приликом
уписа студента где се велики број изјашњава да су уписали факултет на основу препоруке; С
обзиром на тренутну ситуацију у нашој земљи податак да преко 60% студената ради од чега око
40% у струци, а још око 40% делимично у струци, што значи да само око 20% студената не ради у
струци, за наш факултет је велики успех и стимуланс за даљи рад и унапређење. Такође оцена
преко 4 за задовољство радним местом потврђује предходни резултат рада у струци.
Судећи према оценама задовољства послодаваца о стручном знању, компетенцијама и
спремности за рад наших студента , може се закључити да студије на Факултету обезбеђују више
него задовољавајуће исходе учења која су примењива у пракси.
Услови и поступци који су неопходни за завршетак студија и добијање дипломе одређеног нивоа
образовања су дефинисани и доступни јавности, нарочито у електронској форми. Усклађени су са
циљевима, садржајима и обимом акредитовања студијских програма.
б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)
Комисија за обезбеђење квалитета Факултета је на основу свих расположивих података који су
прикупљени у процесу самовредновања извршила SWOT анализу.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

СНАГЕ
СЛАБОСТИ
Правилник о самовредновању и оцењивању ➢ Прикупљање повратних информација
квалитета је прецизан +++
од
дипломираних
студената
и
Факултет изводи наставу по акредитованим
њиховим компетенцијама+++
студијским програмима+++
➢ Послодавци нису вољни да оцењују
Усаглашеност оптерећења студената са
дипломиране студенте +++
утврђеним бројем ЕСПБ +++
➢ Недовољна припремљеност појединих
Сваки студијски програм и предмет има
студената за предавања и вежбе ++
дефинисане исходе учења +++
Исходи учења су у складу са нивоом
студија+++
У свим студијским програмима заступљени
су АО, ТМ, СА и НС у складу са захтевима
+++
Изборност предмета је у складу са
захтевима +++
Радно оптерећење студената је у границама
европског стандарда +++
За сваки елемент квалитета дефинисан је
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минимални ниво квалитета +++
➢ Јасно су дефинисани
поступци за
одобравање, праћење и контролу програма
студија+++
➢ Континуирана
провера
квалитета
студијског програма
у складу са
дефинисаним индикаторима +++
➢ Унапређење квалитета студија развојем
даљинског on-line учења +++
➢ Усклађеност студијских програма са
студијским програмима у иностранству+++
➢ Информације о студијским програмима су
доступне на сајту Факултета +++
МОГУЋНОСТИ
➢ Развој новог система комуницирања са
дипломираним студентима +++
➢ Успостављање
сарадње
са
послодавцима+++
➢ Успоставити
сарадњу
са
Унијом
послодаваца, ради стварања позитивне
климе за оцењивање запослених++
➢ Учешће на семинарима и радионицама које
подстичу стицање активних компетенција
наставника за рад на циљевима, исходима и
компетенцијама +

ОПАСНОСТИ
➢ Дипломирани
студенати нису
заинтересовани за сарадњу, јер се
тешко долазе до посла +++
➢ Одлазак дипломираних студената у
иностранство. ++
➢ Смањење уписа студената услед лоше
финансијеке ситуације у друштву ++
➢ Недовољна
свест
појединих
наставника о значају исхода учења за
запошљавање дипломаца++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 4
На основу урађене SWOT анализе Комисија за обезбеђење квалитета Факултета је дала предлог
мера и активности за унапређење квалитета, који је на седници седници ННВ Факултета
одржаној 17.12.2020. године усвојен једногласно. Предлог мера и активности за унапређење
квалитета садрже следеће:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Интензивно радити на успостављању боље комуникације са свршеним студентима.
Користити савремене информационо-комуникационе технологије и основати Алумни.
Развити сарадњу са послодавцима, како би се повећао број анкетираних
послодаваца.
Развити сарадњу са Униом послодаваца ради стварања позитивне климе за
оцењивање студијских програма од стране послодаваца.
Континуирано радити на унапређењу комуникационих и презентационих вештина
студената кроз све предмете.
У сарадњи са привредним субјектима формализовати понуду стручне праксе, тако да
студенти могу да бирају између више опција.
Уједначити број дипломаца по наставнику.

Показатељи и прилози за стандард 4:
Табела 4.1. Листа свих студијских програма који су акредитовани на високошколској
установи са укупним бројем уписаних студената на свим годинама студија у текућој и претходне
2 школске године
Табела 4.2. Број и проценат дипломираних студената (у односу на број уписаних) у
претходне 3 школске године у оквиру акредитованих студијских програма. Ови подаци се
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израчунавају тако што се укупан број студената који су дипломирали у школској години (до 30.
09.) подели бројем студената уписаних у прву годину студија исте школске године. Податке
показати посебно за сваки ниво студија.
Табела 4.3. Просечно трајање студија у претходне 3 школске године. Овај податак се добија тако
што се за студенте који су дипломирали до краја школске године (до 30.09.) израчуна просечно
трајање студирања. Податке показати посебно за сваки ниво студија
Прилог 4.1. Анализа резултата анкета о мишљењу дипломираних студената о квалитету
студијског програма и постигнутим исходима учења.
Прилог 4.2. Анализа резултата анкета о задовољству послодаваца стеченим квалификацијама
дипломаца.
Прилог 4.3. Обухваћеност сваког програмског исхода учења у оквиру обавезних премета
појединачних студијских програма
стандарди
Стандард 5: Квалитет наставног процеса
Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз интерактивност наставе, укључивање примера у
наставу, професионални рад наставника и сарадника, доношење и поштовање планова рада по
предметима, као и праћење квалитета наставе и предузимање потребних мера у случају када се
утврди да квалитет наставе није на одговарајућем нивоу.
Факултет за информационе технологије и инжењерство примењује Стандард 5: Квалитет
наставног процеса који се обезбеђује кроз интерактивност наставе, укључивање примера у
наставу, професионални рад наставника и сарадника, доношење и поштовање планова рада по
предметима, као и праћење квалитета наставе и предузимање потребних мера у случају када се
утврди да квалитет наставе није на одговарајућем нивоу, а што је евидентно из Правилника о
самовредновању и оцењивању квалитета
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 5
Наставници и сарадници током извођења предавања и вежби поступају професионално, што се
огледа кроз припрему наставе и метода излагања наставне јединице. Однос према студентима је
коректан, а контролише се анкетирањем студената те перманентном контролом менаџмента
Факултета.
План и распоред наставе (предавања и вежби) се презентира студентима пре почетка семестра на
огласној табли или сајту. Распоред је прилагођен, пре свега, потребама студената али и
могућностима наставника. Доследно се спроводи, али и мења када за то постоје оправдани
разлози као што су захтеви студената и сагласност наставника.
Настава је интерактивна, укључује примере из праксе, подстиче студенте на размишљање и
креативност, самосталност у раду и примену стечених знања. Остварује се кроз израду
семинарских радова и пројеката, учешће у тимском решавању проблема, итд. На вежбама се рад
одвија у малим групама у циљу подстицања и укључивања студената у рад, подстицања
размишљања, креативности и примени стечених знања. Методе учења, методе настaве и методе
процењивања су јасно прецизиране у курикулуму студијског програма спуштене до нивоа сваког
предмета. Књигом предмета прецизиране су методе наставе у циљу остварења исхода учења, а
тиме и исхода учења студијског програма. Стручна пракса је обавезна, како би се студентима
омогућио непосредан увид у пословну праксу државних институција, локалне самоуправе,
привредних друштава, производних и услужних предузећа, МСП и других институција.
Факултет обезбеђује да се на сваком предмету, пре почетка семестра, донесе и учини доступним
студентима план рада који укључује:
1. основне податке о предмету (назив, година, број ЕСПБ бодова, услови),
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

циљеве предмета,
садржај и структуру предмета,
план и распоред извођења наставе (предавања и вежбе),
начин оцењивања предмета,
уџбенике, (обавезну и допунску литературу),
податке о наставницима и сарадницима на предмету,
начин комуницирања (време, место, е-маилом, телефоном, итд.)

Ово се реализује кроз пријем студената и представљање наставника пре почетка семестра,
распоредом наставе и уводним предавањима предметних наставника. Све информације о
предметима и распореду наставе се налазе на сајту.
Сваки студент има е-маил и мобилни телефон и слободно може контактирати професора по
појединим питањима. Према анкети, студената показало се да су они оваквим начином
комуникације задовољни. Сваки студент приликом уписа од стране факултета добија
бесплатно таблет, има свој електронски индекс са свим битним информацијама из наставе,
обавезама исл.
Праћење спровођења планова наставе и планова рада на појединачним предметима се врши кроз
контролу наставног процеса од стране руководиоца студијских програма, Наставног већа и
Декана Факултета. У случају да има одступања од плана наставе и планова рада на појединачним
предметима, испитују се узроци и предузимају корективне мере.
Наставно веће Факултета континуално прати и анализира квалитет наставе на појединим
предметима и изналази могућности сталног унапређења наставног процеса. Факултет улаже
велике напоре у остваривању највиших стандарда у компетенцијама наставног кадра, како
наставника тако и сарадника. Пракса на Факултету је стално усавршавање наставника кроз
самосталан рад и предавања о методама извођења савремена наставе и коришћење одговарајуће
методологије као и информатичке технологије. Компетентност наставник и сарадника се
унапређује подстицањем њиховог учешћа на конференцијама, семинарима, симпозијумима и
публиковањем радова у националним и међународним часописима, посебно анимирањем и
избором најбољих дипломираних студената на сарадничка и асистентска места. Наставници који
се не придржавају плана рада на предмету или не постижу одговарајући квалитет предавања и
вежби упозоравају се на потребу побољшања и обезбеђује им се потребно усавршавање.
Садржај курикулума одговара постављеним циљевима студијског програма, а наставне методе су
у складу са циљевима и исходима појединачних предмета; однос различитих типова курса које
изводе наставници и сарадници у оквиру својих предмета одговарају исходима учења студијског
програма што се да увидети из садржаја курикулума и књиге предмета.
У прилогу прилажемо табелу која показује усклађеност исхода учења, активности
студената, метода учења и метода процене на предмету Основе менаџмента студијског
програма ОАС Инжењерски менаџмент.
Основе менаџмента

ИСХОДИ

АКТИВНОСТИ
СТУДЕНАТА

МЕТОДЕ УЧЕЊА

МЕТОД
ПРОЦЕНЕ
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Усвојена теоријска знања
и оспособљеност
студента за разумевање
основних категорија
менаџмент процеса;
оспособљеност за
остваривање
организационих циљева
кроз процес ангажовања
и управљања људским и
другим ресурсима, за
тимско деловање у
дијагностицирању,
односно решавању
менаџерских проблема;
овладао је вештинама
пословне комуникације и
решавању конфликта у
пословној пракси;
оспособљен да ради
праве ствари на прави
начин.

Похађање предавања
и вежби; дискусија,
практични
рад,
дискусије,
израда
семинарског
рада,
презентација и јавна
одбрана,
претраживање базе
података,
провера
знања: колоквијум,
завршни испит

Слушањем предавања ,
учешћем у дискусијама у
настави, разменом идеја,
читањем литературе и
стручних текстова,
читањем садржаја који су
презентовани визуелним
техникама у Поwер Поинт
презентацији и другог
писаног материјала.
Преслишавањем
предавања наставника
преко Е-индекса;
претраживање базе
података за израду
семинарског рада,
консултације са
наставником, разговор са
другим студентима,
понављање усвојеног
градива.

Праћење присуства
на предавањима и
вежбама,припремљ
ености и залагање
за наставу,
Процена усменог
излагања, знања,
аналитичког
размишљања,
процена писменог
рада,презентације и
јавне одбране
према унапред
утврђеним
критеријумима.

У прилогу прилажемо табелу која показује усклађеност исхода учења, активности студената,
метода учења и метода процене на предмету Основе менаџмента као и силабус и план рада на
истом предмету.
За сваки елемент је одређен минимални ниво квалитета који се сваке године дефинише, а
одређује се преме резултатима анкета. За сваки елемент је такође дефинисан поступак
утврђивања досегнутог нивоа и начина спровођења корективних мера. Анкетна питања покривају
све усвојене елементе, тако да се може закључити да Факултет оцењује квалитет плана и
распореда наставе и његову усклађеност са потребама и могућностима студената. Оцењује се и
упознатост студената са планом и распоредом пре почетка семестра и доследност у спровођењу.
Једно од анкетних питања је да ли наставник подстиче интерактивни рад на предавањима и на
основу одговора активних студената даје се оцена нивоа оствареног квалитета.
Наставници и сарадници током извођења предавања и вежби поступају професионално и имају
коректан однос према студентима. На основу питања из Обрасца ОБ1 (Професионалност и
коректност комуникације наставник/сарданик; Стимулисање студентског интересовање за
градиво, Контакт са студентима током наставе, Спремност за сарадњу са студентима ван наставе,
није било никаквих дискриминација по било којем основу) добијају се оцене, које су до сада
биле више од траженог минималног нивоа квалитета (минимална оцена је 3 на скали од 1до 5).
Такође се проверава њихова креативност и применљивост градива, да ли се план наставе
реализује по утврђеном плану као и квалитет уџбеника који се користе. Све оцене су у просеку
преко 4.00 које су до сада биле више од траженог минималног нивоа квалитета.
План рада на сваком предмету сачињава наставник у складу са Упутством и о њему обавештава
декана и Комисију. Са планом рада наставник у папирном и/или електронском облику детаљно
упознаје студенте, обавештавајући их о њиховим обавезама у току семестра. У случају да неки
наставник није благовремено (на почетку семестра) донео план рада, декан му издаје налог да
неиспуњену обавезу испуни у року не дужем од месец дана, након чијег истека поново проверава
испуњеност обавезе наставника, и тако све до испуњења минималног нивоа квалитета елемента.
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На Факултету се прати извршавање плана рада. Сви наставници воде Дневник рада, којим
потврђују да се држе усвојеног плана рада и да сваке од 15 недеља предавања држи ону тематску
област која је планом предвиђена. Продекан за наставу систематски прати спровођење плана
рада на свим предметима на основу дневника рада и сопственог увида у наставне активности. О
резултатима сповођења плана рада подноси извештај декану на крају сваког месеца, а ННВ на
крају сваког семестра. У случају да се план рада не оставарује у потпуности, декан предузима
корективне мере путем упозоравања наставника и сарадника на обавезу извршавања плана. На
крају семестра Веће на основу заједничког извештаја продекана и декана, анализира извршавање
плана рада за сваки предмет, и у случају да план рада за поједини предмет није у целини
извршен, предузима корективне мере у виду налога наставницима и сарадницима да део
неизвршеног плана накнадно реализују, под контролом продекана и декана.
Наставници и сарадници током извођења предавања и вежби поступају професионално и имају
коректан однос према студентима. На основу питања из Обрасца ОБ1 (Професионалност и
коректност комуникације наставник/сарданик; Стимулисање студентског интересовање за
градиво, Контакт са студентима током наставе, Спремност за сарадњу са студентима ван наставе,
није било никаквих дискриминација по било којем основу) добијају се оцене, које су до сада
биле више од траженог минималног нивоа квалитета (минимална оцена је 3 на скали од 1до 5).
Такође се проверава њихова креативност и применљивост градива, да ли се план наставе
реализује по утврђеном плану као и квалитет уџбеника који се користе. Све оцене су преко 4,
односно више од траженог минималног нивоа квалитета.
Анализа студијских програма је обухватила студенте са свих година. Наставици на свим
програмима су добро оcењени што се види из табела у прилогу овог документа. Нису потребне
корективне мере ни по једном критеријуму.
б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)
Комисија за обезбеђење квалитета Факултета је на основу свих расположивих података који су
прикупљени у процесу самовредновања извршила SWOT анализу.
СНАГЕ
СЛАБОСТИ
➢ Видео записи са предавања тако да студенти ➢ Студенти се недовољно укључују у
могу поново одслушати предавање уколико
наставу
из
несигурности
или
је потребно+++
незаинтересованости++
➢ Сав
материјал,
литература,
ПТТ ➢ Јасно дефинисане методе спутавају
презентације, видео предавања, питања су
креативност наставника у избору
доступни студентима у сваком тренутку на
оптималне методе наставе и учења++
њиховом Е индексу+++
➢ Коришћење power point поинт
➢ Наставници подстичу интерактивност у
презентације
није
интересантно
настави++
студентима. Често кажу да би и они
➢ Наставни
кадар
на
Факултету
је
знали да читају са слајдова+
компетентан и мотивисан +++
➢ Научне и стручне компетенције наставника
и сарадника се унапређују+++
➢ Подаци
о
студијском
програму
и
предметима су јавно доступни на сајту
факултета +++
➢ Распоред наставе је доступан пре почетка
семестра на сајту Факултета и на огласним
таблама +++
➢ Квалитет наставе се редовно оцењује путем
анкета и статистичке обраде података
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студентске службе+++
➢ Наставници и сарадници се у високом
проценту придржавају распореда наставе и
консултација +++
➢ У силабусу су дефинисане предиспитне
обавезе студената и начин оцењивања на
предмету +++
➢ Знање стечено активним учешћем студената
је трајније и јасније++
➢ Методе наставе и учења којима се постиже
савладавање исхода учења су прецизно
дефинисане за сваки предмет+++
➢ На предавањима се користе методе које су
усаглашене са захтевима и исходима учења
➢ Разноврсност метода наставе и учења+++
МОГУЋНОСТИ
ОПАСНОСТИ
➢ Примењивати педагошке мере којима се ➢ Недовољна мотивисаност наставника
подстиче самопуздање студената и тиме
за стално педагошко усавршавање+
инетрактивност наставе+++
➢ Необјективно оцењивање студената о
➢ Перманентно обучавати наставнике о
методама наставе+
предностима и недостацима одређених
метода предавања и учења++
➢ Сарадња са другим високообразовним
установама ради размене искуства++
➢ Сарадња са педагошким факултетима ради
стицања знања и искуства о новим методама
наставе++
ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 5
На основу урађене SWOT анализе Комисија за обезбеђење квалитета Факултета је дала предлог
мера и активности за унапређење квалитета, који је на седници ННВ Факултета одржаној
17.12.2020. године усвојен једногласно. Предлог мера и активности за унапређење квалитета
садрже следеће:
▪ Потребно је да сваки наставник, односно сарадник критички преиспита властити постојећи
метод извођења наставе предавања, односно вежби у оквиру свог предмета, посебно са
становишта начина презентовања наставе.
▪ На основу добијених резултата декан треба да организује семинар о методици
наставе.
▪ Семинари о методици треба да посталну стални да се обављају најмање једном
годишње.
▪ У наредном периоду потребно је наставити са контролом редовности одржавања наставе и
вежби.
▪ Потребно је активирати и мотивисати студенте да редовно и припремљено посећују наставу
и вежбе.
▪ Наставнике треба додатно мотивисати да унапређују педагошке и научне компетенције.
Показатељи и прилози за стандард 5:
Прилог 5.1 Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса
Прилог 5.2 Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе
Прилог 5.3 Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање активних
компетенција наставника и сарадника
Прилог 5.4. Табела која показује повезаност исхода, активности, учења и процене
Прилог 5.5. Силабус и план рада на предмету основе менаџмента
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стандарди
Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада
Високошколска установа непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу услова, праћењу и провери
резултата научноистраживачког, уметничког и стручног рада и на њиховом укључивању у
наставни процес.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 6
Факултет остварује јединство образовног, научноистраживачког и стручног рада. Посвећен је и
образовању н науци. У том контексту, Факултет непрекидно осмишљава, припрема и реализује
научне, истраживачке, стручне и друге врсте програма и пројеката националне и међународне
сарадње у областима деловања. На тај начин се и садржај и резултати научних, истраживачких и
стручних активности непрекидно усаглашавају са стратешким циљевима факултета, универзитета
, као и националним, европским и светским циљевима и стандардима високог образовања.
Позитивни исходи ових активности укључују се у наставни процес. Факултет обезбеђује
окружење које је подстицајно за развој како наставника, сарадника и ангажованих стручњака у
стручним службама, тако и студената. Програм издавачке делатности Факултета, функционално
се укључује у реализацију научног, истраживачког и стручног рада.
Факултет за информационе технологије и инжењерство има организован научноистраживачки рад
у области природно-математичких и техничко-технолошких наука- индустријско инжењерство,
инжењерски менаџмент, инжењерство заштите животне средине и рачунарске науке. Своју
компетентност и спремност за научноистраживачки рад Факултет доказује на основу следећих
чињеница:
• Факултет је поново акредитован од стране Одбора за акредитацију научноистраживачких организација број: 660-01-00002/8 од 01.10.2019. године у области
природно-математичких
и
техичко-технолошких
наука
–
индустријско
инжењерство, инжењерски менаџмент, инжењерство заштите животне средине и
рачунарске науке, за обављање научноистраживачке делатности јер испуњава услове
прописане у члану 5. и члану 10. правилника о вредновању научноистраживачког рада и
поступку акредитације начноистраживачких организација.
• Факултет има краткорочни и дугорочни програм научноистраживачког рада и развоја
научно-истраживачког продмлатка. Факултет константно води бригу о научном
подмлатку и унапређењу научноистраживачког процеса. У обављању своје делатности
факултет обједињује образовни и научноистраживачки рад као делове јединственог
процеса образовања. Научноистраживачки иновациони центар и Научна истраживачка
јединица Факултета опремљени су одговарајућом опремом за научноистраживачки и
стручни рад, адекватном научноистраживачком литературом, приступом електронским
базама података; за несметан рад обезбеђени су финансијски и остали материјални
ресурси. Факултет је опремио 2 компјутерске лабораторије и 3 сопствене
лабораторије: Лабораторија за мерење буке, Лабораторија за термографска
испитивања и Лабораторија за анализу отпадних вода.
• Факултет користи и опрему наставних база-лабараторије, са којима је закључио
уговор о научноистраживачкој и пословној сарадњи. Поред многобројних научних,
стручних и високообразовних институција са којима факултет има потписане споразуме о
сарадњи, за потребе научноистраживачог рада студената, подмлатка факултета, као и
заједничких међународних пројекта, за практични рад у лабараторијама и стручно
оспособљавање студената (стручну праксу исл.), истичемо сарадњу са следећим
институцијама: Институт за хемију, технологију и металургију, Београд, Агенција за
заштиту животне средине, Централни Институт за конзервацију, Београд , идр. у којима
факултет користи опрему и лабораторије. За несметан рад обезбеђени су финансијски и
остали материјални ресурси.
• Објављено је више од 900 објављених публикација у последњих десет година у научним
часописима међународног значаја, у научним часописима националног значаја,
зборницима идр., што указује на опредељење оснивача, менаџмента, наставника и
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•

•

•
•

сарадника Факултета да се озбиљно баве истраживачким радом, како би резултати били
прихваћени и објављени у релевантним часописима. Од битног значаја је и чињеница да
наставници и сарадници факултета активно учествују у развоју научних области кроз
учешће и вођење научних истраживања, објављивању и презентацији резултата на многим
међународним научним скуповима и у реномираним часописима. Један број наставника су
чланови уређивачког одбора и рецезенти у домаћим и међународним часописима.
На факултету се тренутно реализује 12 пројеката од којих 7 научноистраживачких и 5 у
сарадњи са привредним и другим институцијама, чији су руководиоци наставници
стално запослени у високошколској установи. Научна сарадња с реномираним
иностраним научним институцијама једно је од основних опредељења факултета, тако да
Факултет активно учествује у међународним научноистраживачким пројектима.
Укупан број наставног особља на нивоу установе је 77 од којих 57 наставника и 20
сарадника у настави. Од укупног броја наставника 23 наставника је у радном односу са
пуним радним временом, 7 наставника је у непуном радном односу и 27 наставника је у
допунском ангажовању. Од укупног броја сарадника у настави 8 сарадника су у радном
односу са пуним радним временом, 2 са непуним радним и 10 сарадникапо уговору о
извођењу наставе.
Факултет је остварио сарадњу са више од 40 високообразовних институција из земље и
света, која се огледа кроз заједничке научноистраживачке пројекте, међународне научне
конференције, издавачку делатност, размену наставника и студената идр.
Факултет је остварио сарадњу са више од 50 институција- привредом, јавним сектором,
удружењима и другим институцијама у области научноистраживачког рада, заједничких
пројеката, издавачке делатности идр. омогућивши истраживачима рад на конкретним
пројектима.

Међународна сарадња
У свом досадашњем раду Факултет је успоставио пословно-техничку сарадњу са следећим
образовним и научним институцијама из земаља ЕУ и света, усвајајући савремене трендове
глобалног система образовања и науке.
Назив институције

Земља

1.

Факултета за управљање, пословање ин
информатико, Ново Место – Домов, (споразум о
сарадњи бр.: 245/16 од 05.11.2016.)

Словенија

2.

Институт за процјену ризика и критичну
инфраструктура, Црна Гора (споразум о сарадњи
бр. 84/16 од 28.04. 2016 и Уговор о реализацији
пројекта 103/16 од 20.05.2016. )

Црна Гора

3.

Европски
универзитет
Брчко
дистрикт
(Споразум о сарадњи бр. 248 од 06. 09. 2018 и
Уговор о реализацији пројекта о сарадњи бр.
248/1 од 06. 09. 2018);

(B&H)

Врста сарадње
Заједнички
научноистраживачки
пројекти, објављивање
резултата у
монографијама,
зборницима,тематским
зборницима, часописима
идр.
Заједнички
научноистраживачки
пројекти, објављивање
резултата у
монографијама,
зборницима,тематским
зборницима, часописима
идр.
Заједнички
научноистраживачки
пројекти, објављивање
резултата у
монографијама,
зборницима,тематским
зборницима, часописима
идр.
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4.

Универзитет ПИМ Бања Лука,(Споразум о
сарадњи бр. 272 од 13. 09. 2018. и Уговор о
реализацији пројекта о сарадњи бр. 272/1 од 13.
09. 2018.)

(B&H)

5.

Белгородски државни технолошки Универзитет
„Шухов“
из
Белгорода,
Руска
Федерација“(споразум о сарадњи бр. 89/6 / од
23.11. 2011.)

Русија

6.

Универзитет Доња Горица, Црна Гора, споразум
о сарадњи бр. 140/16 од 23.06.2016. годинеи број:
16/084 од 28.06.2016. године)

Црна Гора

Невладино удружење едукативни центар за
младе „Мравињак“ Бар, Црна Гора (уговор о
реализацији пројекта бр. 144/18 од 26.04.2018.
године)
Невладина организација „Портрет“ Бар, Црна
Гора (уговор о реализацији пројекта бр. 371/17 од
12.05.2017. године)

Заједнички
научноистраживачки
пројекти, објављивање
резултата у
монографијама,
зборницима,тематским
зборницима, часописима
идр.
Заједнички
научноистраживачки
пројекти, објављивање
резултата у
монографијама,
зборницима,тематским
зборницима, часописима
идр.
Заједнички
научноистраживачки
пројекти, објављивање
резултата у
монографијама,
зборницима,тематским
зборницима, часописима
идр.

Црна Гора

Заједнички пројекти и
друго

Црна Гора

Заједнички пројекти и
друго

9.

Brno University of technolog, Faculty of mechanical
engineering, Institute of machine and industrial
desing, Czech Republic(Споразум о сарадњи број:
91/16 од 12.05.2016. године, Aнекс споразума
бр.91-/16 од 12.05.2016.)

Чешка

Заједнички
научноистраживачки
пројекти, објављивање
резултата у
монографијама,
зборницима,тематским
зборницима, часописима
идр.

10.

Невладина организација „Портрет“ Бар, Црна
Гора (уговор о реализацији пројекта бр. 407/18
od 19.12.2018.године)

Црна Гора

Заједнички пројекти и
друго

7.

8.

Faculty of Organizational Sciences, University of
Maribor, Maribor, Slovenia(споразум о сарадњи бр.
11. 551/17 од 14.09.2017.);

Slovenia

Факултет за менаџмент и маркетинг националног

12. техничког универзитета Украјине, Киев, број:

Украјина

92/11 од 24.11.2011. године

Донбас државно инжењерска академија,

13. . Крамоторск, број: 92/11-1 од 24.11.2011. године
Универзитет Габрово, Факултет за економију,

14. број: 92/11-9 од 24.11.2011.

Украјина

Бугарска

Заједнички
научноистраживачки
пројекти, објављивање
резултата у
монографијама,
зборницима,тематским
зборницима, часописима
идр.
Заједнички пројекти и
конференције
Заједнички пројекти,
конференције, учешће
професора у одбранама
дисертација и размена
студената
Заједнички
научноистраживачки

51

Универзизет у Подгорици, Поморски факултет –

15. Котор, број: 92/11-11 од 24.11.2011. године

Висока школа за економско-правне науке,

16. . Требиње, број: 89/3 од 23.11.2011. године

17. 7Универзитет Приморска, Факултет за менаџмент,
. Копар, број: 92/11-4 од 24.12.2011.

18. 8Универзитет Бакау, број: 92/11-12 од 24.11.2011.
.

Црна Гора

Босна и
Херцеговина

Словенија

Румунија

Факултет за интелектуалну својину, Одсек

19. државне правне академије у Кијеву, број: 89/2 од

Украјина

23.11.2011. године

Универзитет у Гвинеји, Конакри, број: 112/12 од

20. 03.10.2012.

Факултет за пословни менаџмент – Бар, број:

21. 92/11-8 од 24.11.2011. године

Фармацеутско здравствени факултет,

22. Универзитет у Травнику, број: 85/11 од
23.11.2011. године

Гвинеја

Црна Гора

Босна и
Херцеговина

пројекти, објављивање
резултата у
монографијама,
зборницима,тематским
зборницима, часописима
идр.
Заједнички
научноистраживачки
пројекти, објављивање
резултата у
монографијама,
зборницима,тематским
зборницима, часописима
идр.
Заједнички
научноистраживачки
пројекти, објављивање
резултата у
монографијама,
зборницима,тематским
зборницима, часописима
идр.
Заједнички пројекти,
ангажовање професора,
организовање
конференције и друго
Заједнички
научноистраживачки
пројекти, објављивање
резултата у
монографијама,
зборницима,тематским
зборницима, часописима
идр.
Заједнички
научноистраживачки
пројекти, објављивање
резултата у
монографијама,
зборницима,тематским
зборницима, часописима
идр.
Заједнички пројекти,
писање заједничких
монографија,
организовање
међународних
конференција, размена
студената итд.
Заједнички
научноистраживачки
пројекти, објављивање
резултата у
монографијама,
зборницима,тематским
зборницима, часописима
идр.
Заједнички
научноистраживачки
пројекти, објављивање
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23. 9Санктпетербуршки државни шумарско -технички
. Универзитет, Санкт-Петерсбург од 2011. године

24. 1Висока школа за менаџмент, Санкт Петербуршки

0државни аграрни универзитет, Санкт Петерсбург,
. број: 89/5 од 23.11.2011.

25. 2Универзитет за економију и право КРОК Кијев,
. број: 22 од 20.01.2012. године

26. 3Институт за предузетништво, Минск, број: 37/13
. од 17.04.2013. године

Русија

Русија

Украјина

Белорусија

Белгородски универзитет за кооперацију,

27. 4економију и право, Белгород од 15.10.2013. и
.

Русија

22.10.2013. године

Стивкарска филијала Санкт Петербуршког

28. 5државног универзитета услуга и економије, од
.

Русија

2012. године

29. 6Универзитет Линколн, број: 177/12 од 28.06.2012.
. године и број: 72/12 од 28.06.2012. године

30. 7Универзитет ТУРАН, број: 24/17 од 14.02.2017.
. године

САД
Казахстан

Грчка ваздухопловна академија (Hellenic Air

31. 8Force Academy), број: 208/16 од 07.10.2016.
.

године
Универзитет Тесалија – Департман за
32. 1компјутерске науке (University of Thessaly – dept
1
of computer science), број: 207/16 од 07.10.2016.
.
године

33. 1St Gregory Nazianzen Institute, број: 277/17 од
2
19.12.2017. године
.

34. 1Faculty of business Lutsk National Technical

Грчка

Грчка

Порторико
Украјина

резултата у
монографијама,
зборницима,тематским
зборницима, часописима
идр.
Заједнички
научноистраживачки
пројекти, објављивање
резултата у
монографијама,
зборницима,тематским
зборницима, часописима
идр.
Научноистраживачки рад,
међународне научне
конференције, издавачка
делатност, размена
наставника и студената
Заједнички пројекти и
конференције
Заједнички пројекти,
конференције, учешће
професора у одбранама
дисертација и размена
студената
Заједнички
научноистраживачки
пројекти, објављивање
резултата у
монографијама,
зборницима,тематским
зборницима, часописима
идр.
Заједнички
научноистраживачки
пројекти, објављивање
резултата у
монографијама,
зборницима,тематским
зборницима, часописима
идр.
Размена студената и
друго
Заједнички пројекти,
ангажовање професора,
организовање
конференције и друго
Заједнички пројекти и
друго
Oрганизовање
међународних
конференција, размена
студената итд.
Заједнички пројекти,
организовање
међународних
конференција итд.
Заједнички
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4University, број: 372/18 од 18.06.2018. године
.

35. 1Висока школа БАС Смилевски, број: 132/17 од
511.07.2017. године и број: 0307-69/4 од
. 17.10.2017. године

36. 1Интернационални универзитет Травник, број: 294
6
од 16.12.2016. године
.

Македонија

Босна и
Херцеговина

Federal state budgetary establishment of science

37. 1Institute of socio – economic and enery problems of
7the North, Komi Science Centre Ural Branch of the
. Russian academy of sciences, број: 78/18 од
01.03.2018. године

38. 1Факултета за пословне ин управне веде, Ново
8
Место, број: 133/16 од 17.06.2016. године
.

39. 1Факултет за безбједност и заштиту Независног
9универзитета Бања Лука, број: 148/16 од
. 30.06.2016. године

40. 2Faculty of Managerial and Technnological

0Engineering – University of Oradea, број: 103/16 од
. 18.05.2016. године

41. 2Висока школа за управљање ин пословање, Ново
1
Место, број: 132/16 од 12.06.2016. године
.

42. 2Европски универзитет из Скопља, број: 299/16 од
2
19.05.2016. године и 104/16 од 19.05.2016. године
.

43. 2Institut African des PolitiquesCommerciales(IAPC),
3
број: 76/15 од 17.03.2015.
.

Русија

Словенија

Босна и
Херцеговина
(Република
Српска)
Румунија

Словенија

научноистраживачки
пројекти, објављивање
резултата у
монографијама,
зборницима,тематским
зборницима, часописима
идр.
Заједнички пројекти,
писање заједничких
монографија,
организовање
међународних
конференција, размена
студената итд.
Заједнички пројекти,
писање заједничких
монографија,
организовање
међународних
конференција, размена
студената итд.
Заједнички пројекти,
организовање
међународних
конференција итд.
Заједнички
научноистраживачки
пројекти, објављивање
резултата у
монографијама,
зборницима,тематским
зборницима, часописима
идр.
Заједнички пројекти,
организовање
међународних
конференција итд.
Организовање
заједничких студија,
пројекти и размена
студената
Заједнички
научноистраживачки
пројекти, објављивање
резултата у
монографијама,
зборницима,тематским
зборницима, часописима
идр.

Македонија

Заједнички пројекти и
размена студената

Сенегал

Научноистраживачки рад,
међународне научне
конференције, издавачка
делатност, размена
наставника и студената
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Факултет је у сарадњи са наведеним факултетима организовао и у 2020.години међународну
научну конференцију која је, као и претходних година финансијски подржана од стране
Министарства за просвету, науку и технолошки развој. Са ових међународних конференција
издати су зборници.
Oстваренa међународнa научнa сарадњa-резулати
ПМН

Назив институције

Имена
факултета

учесника

Резултат сарадње
Пројекат:Информациона сигурност у глобалном
свету: нови изазови и претње/ ФС ПМП/ИТ1/0112/2016.

Факултета за
управљање,
пословање ин
информатико, Ново
Место – Домов,
(споразум о
сарадњи бр.: 245/16
од 05.11.2016.)

1.

Институт за
процјену ризика и
критичну
инфраструктура,
Црна Гора
(споразум о
сарадњи бр. 84/16
од 28.04. 2016 и
Уговор о
реализацији
пројекта 103/16 од
20.05.2016. )

1.проф.др Велимир
Ђ.Дедић,руководила
ц, 2. др Ивица
Стојановић, доцент,
3. др Ненад Дедић,
доцент, 4.доц.др Енес
Сукић, доцент,
5.проф.др Петар
Кочовић, 6. проф.др
Маја Анђелковић,7.
Проф.др Владимир Б.
Брусић

Радови у тематском зборнику националног
значаја (М45)

1. Милена

Кукрић, Ивица Станковић:
Димензије интернета његовов утицај на
савремено друштво, Tематски зборник
националног
значаја
„Информациона
сигурност“ , Факултет за информационе
технологије и инжењерство (стари назив
Факултет за стратешки и оперативни
менаџмент), Универзитет “Унион- Никола
Тесла“, Факултет за пословне студије и
право, Универзитет “Унион- Никола
Тесла“, стр.95-125. ИСБН 978-86-87333-956

2. Ненад

Дедић:
Преглед
модерне
криптографије с посебним освртом на
стеганографију,Tематски
зборник
националног
значаја
„Информациона
сигурност“, Факултет за информационе
технологије и инжењерство (стари назив
Факултет за стратешки и оперативни
менаџмент), Универзитет “Унион- Никола
Тесла“, Факултет за пословне студије и
право, Универзитет “Унион- Никола
Тесла“, стр.139-152. ИСБН 978-86-8733395-6

3. Велимир Дедић: Софтверске архитектуре и
сигурност у системима е-учења, Tематски
зборник
националног
значаја„Информациона
сигурност“
,
Факултет за информационе технологије и
инжењерство (стари назив Факултет за
стратешки и оперативни менаџмент),
Универзитет “Унион- Никола Тесла“,
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Факултет за пословне студије и право,
Универзитет “Унион- Никола Тесла“,
стр.153-166. ИСБН 978-86-87333-95-6
Рад у часопису међународног значаја (М24)
1. Bekir Busatlic, Nejdet Dogru, Isaac Lera,
Enes Sukic.(2017).Smart Homes with
VoiceActivated Systems for Disabled
People.TEM Journal, 6(1), 103-107.DOI:
10.18421/TEM61-15.
Рад у зборницима
скупова М33

међународних

научних

1. Tomić, R. Tomović, N. Anđelković, M.
(2019) Descriptive Statistics in the Function
of Analysis of the Performances of the
Enterprise, 38th International Conference on
Organizational
Science
Development,
Ecosystem of Organizations in the Digital
Age: Conference Proceedings, Portorož,
Slovenija, uredniki, editors PolonaŠprajc,
ISBN
978-961-286-250-3
(PDF),
http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book
/397, https://doi.org/10.18690/978-961-286250-3, str. 1115-1129

2.

Tomić, R. Anđelković, M. (2019) One
Possible Approach to the Application of FEM
Engineering Analogy in Economics and
Finance, 38th International Conference on
Organizational
Science
Development,
Ecosystem of Organizations in the Digital
Age: Conference Proceedings, Portorož,
Slovenija, uredniki, editors PolonaŠprajc,
ISBN
978-961-286-2503,(PDF),http://press.um.si/index.php/ump/cata
log/book/397 , https://doi.org/10.18690/978961-286-250-3, str. 1101-1115

3. KUKRIĆ, Milena, DRAŠKOVIĆ, Milan N.,
STANKOVIĆ, Ivica B. Model of the ETL
process automation for the subject sale in a
production business system, International
scientific
conference
ITEMA
2017.
Budapest, Hungary, 2017. ISBN 978-8680194-08-0 str. 87-94

4. Khan,
AM ; Hu,
YL ; Miotto,
O ; Thevasagayam,
NM ; Sukumaran,
R; Raman,
HSA; Brusic,
V; Tan,
TW; August, JT, Analysis of viral diversity
for vaccine target discovery, Conference: 16th
International Conference on Bioinformatics
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(InCoB) Medical Location: Shenzhen,
PEOPLES R CHINA,
BMC MEDICAL
GENOMICS. Volume: 10, Supplement:4,
Article Number78, 2017.
5. Zhang,
Guang
Lan; Keskin,
Derin
B.; DeCaprio, James A.; Vladimir Brusic, et
al., MCVdb: a database for knowledge
discovery in Merkel cell polyomavirus with
applications in T cell immunology and
vaccinology, Conference: IEEE International
Conference
on
Bioinformatics
and
Biomedicine (IEEE BIBM) Location: Kansas
City, MIDate: NOV 13-16, 2017, Book
Series: IEEE International Conference on
Bioinformatics
and
BiomedicineBIBM Pages: 1483-1488 Published: 2017
6. Long, Jon B.; Zhang, Yingyuan; Brusic,
Vladimir; et al..Antidote Application: An
Educational System for Treatment of
Common Toxin Overdose, Conference: 8th
ACM
International
Conference
on
Bioinformatics, Computational Biology,and
Health
Informatics
(ACMBCB) Location: Boston, MA Date: AUG 2023, 2017 , PROCEEDINGS OF THE 8TH
ACM INTERNATIONAL CONFERENCE
ON
BIOINFORMATICS,
COMPUTATIONAL
BIOLOGY,AND
HEALTH
INFORMATICS Pages: 442448 Published: 2017
Монографија националног значаја M42
1. Кочовић
Петар:
Информациона
технологија-Наредна генерација, Факултет
за
информационе
технологије
и
инжењерство,
Универзитета
„УнионНикола Тесла” у Београду, стр.380, 2019.
ИСБН978-86-81400-01-2,
COBISS.SR-ID
270859788

Рад у врхунском међународном часопису М21
1.

2.

Европски
универзитет Брчко
дистрикт
(Споразум о
сарадњи бр. 248 од
06. 09. 2018 и

1.проф.др Велимир
Ђ. Дедићруководилац, 2.
проф. Др Наташа
Шешун, 3. Проф.др
Радоје Цвејић4. Др

Lars Rønn Olsen,
Songsak Tongchusak,
Honghuang Lin,
Ellis L. Reinherz.
Vladimir Brusic,
Guang Lan Zhang,
TANTIGEN: a comprehensive database of
tumor
T
cell
antigens,CANCER
IMMUNOLOGY
IMMUNOTHERAPY
Volume 66, Issue 6, pp 731–735, 2017.

Пројекат:Platforms for digital leadership/ FI
PMP/IT/0918-0419

Радови у тематском зборнику међународног
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Уговор о
реализацији
пројекта о
сарадњи бр. 248/1
од 06. 09. 2018);
Универзитет ПИМ
Бања
Лука,(Споразум о
сарадњи бр. 272 од
13. 09. 2018. и
Уговор о
реализацији
пројекта о
сарадњи бр. 272/1
од 13. 09. 2018.);

Ивица Станковић,
доцент , 5. доц.др
Ненад Дедић, доцент,
6.проф. др Владимир
Брусић, 7.доц.др
Борис Дамјановић, 8.
Проф. др Биљана
Стаматовић

значаја (М14)
1. BranislavRadnović, MilicaBrković, Radoje
Cvejić: PHASES OF DEVELOPMENT OF
PROMOTIONAL TOURIST SERVICES
CAMPAIGNS WITH SPECIAL ROLE OF
DIGITAL MEDIA, Tematski zbornik
međunarodnog značaja:Platforms for digital
leadership,
Fakultet
za
informacione
tehnologije i inženjerstvo, Univerzitet
“Union-Nikola Tesla“, str. 191-211 , ISBN
978-86-81400-11-1
2. Venera
Gudachi,
VelimirDedić,Nataša
Šešum: Effective
e-learning
contents
contribute to increase the use of e-learning in
secondary education in the Republic of
Macedonia, Tematski zbornik međunarodnog
značaja:Platforms for digital leadership,
Fakultet za informacione tehnologije i
inženjerstvo,
Univerzitet
“Union-Nikola
Tesla“,str.143 - 153, ISBN 978-86-81400-111
3. SvetlanaKostićDedić,
VelimirDedić,
Vladimir Brusić:Digital platforms in the
field of Neurology, Tematski zbornik
međunarodnog značaja:Platforms for digital
leadership,
Fakultet
za
informacione
tehnologije i inženjerstvo, Univerzitet
“Union-Nikola Tesla“, str.33 - 43,ISBN 97886-81400-11-1
4. Ivica Stanković,Biljana Stamatović,, Nenad
Dedić: Public Key Infrastructure and digital
certificate, str.43 - 59,ISBN 978-86-8140011-1
5. Boris Damjanović, Predrag Kovačević,
Dragan Korać: Elliptic Curve Cryptography
with a Curve25519 Short Overview, Tematski
zbornik međunarodnog značaja:Platforms for
digital leadership, Fakultet za informacione
tehnologije i inženjerstvo, Univerzitet
“Union-Nikola Tesla“,str. 59- 75,ISBN 97886-81400-11-1
6. Nikola Pavlović, VelimirDedić,Nikolina
Ljepava: AUTOMATION OF REPORTING
IN BUSINESS ORGANIZATIONS: THE
INFORMATION TECHNOLOGY ROLE,
Tematski
zbornik
međunarodnog
značaja:Platforms for digital leadership,
Fakultet za informacione tehnologije i
inženjerstvo,
Univerzitet
“Union-Nikola
Tesla“,str.19 - 33, ISBN 978-86-81400-11-1

3.

Белгородски
државни
технолошки
Универзитет
„Шухов“ из

1.проф.дрМаја
Анђелковић, 2.
проф.др Велимир Ђ.
Дедић,3. Доц. др
Владан Пантовић, 4.
доц.др Борис

Пројекат: Е-индекс/ФС ПМП/ИТ1/0112-03/201517

Студија: Е-индекс, Факултет за информационе
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Белгорода, Руска
Федерација“(спораз
ум о сарадњи бр.
89/6 / од 23.11.
2011.Потврда
бр.366/94 од
27.11.2017.

Дамјановић,5. Др
Ивица Станковић, 6.
доц.др Ненад Дедић

технологије и инжењерство, Универзитет „УнионНикола Тесла“ Београд“, Факултет за пословне
студије и право,Универзитет “Унион-Никола
Тесла,
Белгородски
државни
технолошки
Универзитет „Шухов“ из Белгорода, Руска
Федерација.
Имплементиран
Електронски
индекс
наФакултету
за
пословне
студије
и
право,Универзитет „Унион- Никола Тесла“
Београд“,
Факултету
за
информационе
технологије и инжењерство, Универзитет
“Унион-Никола Тесла. Резултати презентовани на
међународној конференцији Антим-2018. У
Београду.
Рад у зборницима међународних научних
скупова М33
1. Anđelković,
A.
Anđelković,
M.
Radosavljević, M. (2019) Changes in the
Field of Higher Education in the Digital Age –
Case of Serbia, 38th International Conference
on Organizational Science Development,
Ecosystem of Organizations in the Digital
Age: Conference Proceedings, Portorož,
Slovenija, uredniki, editors PolonaŠprajc,
ISBN
978-961-286-250-3
(PDF),
http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book
/397, https://doi.org/10.18690/978-961-286250-3, str. 1-13

Рад у зборницима националних научних скупова
М63
1.

4.

Белгородски
државни
технолошки
Универзитет
„Шухов“ из
Белгорода, Руска
Федерација“(спораз
ум о сарадњи бр.
89/6 / од 23.11.
2011.
Потврда бр.
647/94од 07 052019

Zorica Medić, Jovan Živadinović, Vladan
Pantović,
Poboljšanje
performansi
obrazovnog sistema primenom metoda
adaptivnog e-učenja, Zbornik radova, XXXIII
naučno-stručni skup INFOTECH 2018, ISBN
978-86-900491-2-7, Aranđelovac, 6-7. Jun
2018.

Пројекат: Application of geographic information
system in modeling of natural catastrophe/ FITI
PMP/III/0518-0219/18-2019
1.проф. др Драгољуб
Секуловићруководилац,
2.проф.др Велимир Ђ.
Дедић,3.доц.др Борис
Дамјановић, 4.доц.
др Ивана Илић

Радови у тематском зборнику међународног
значаја M14
1. Božidar Forca, Miodrag Gordić, Velimir
Dedić:
THE
OPTIMIZATION
OF
MANAGEMENT OF EXTRAORDINARY
SITUATIONS,
Thematic
Scientific
Monograph
APPLICATION
OF
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
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IN
MODELING
OF
NATURAL
CATASTROPHE, Faculty of Information
Technology and Engineering University
“Union-Nikola Tesla” Belgrade, 2019, ISBN
978-86-81400-04-3.Pp. 25-45
2. Boris Damjanović, Ljubomir Gigović, Polona
Šprajc: GEOGRAPHIC INFORMATION
SYSTEMS AS AN INSTRUMENT FOR
SUPPORTING DECISION-MAKING IN
NATURAL
DISASTERS,
Thematic
Scientific Monograph APPLICATION OF
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
IN
MODELING
OF
NATURAL
CATASTROPHE, Faculty of Information
Technology and Engineering University
“Union-Nikola Tesla” Belgrade, 2019, ISBN
978-86-81400-04-3.Pp. 47-71
3. Perović, G., Skorup, D., Sekulović, D. :
OPTIMIZATION OF THE 2D CONTROL
GEODETIC
NETWORK
OF
THE
LANDSLIDE,
Thematic
Scientific
Monograph
APPLICATION
OF
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
IN
MODELING
OF
NATURAL
CATASTROPHE, Faculty of Information
Technology and Engineering University
“Union-Nikola Tesla” Belgrade, 2019, pp.
ISBN 978-86-81400-04-3. Pp. 129-159
4. Drobnjak, S., Jakovljević, G., Sekulović,
D.:THE POSSIBILITY OF APPLICATION
OF REMOTE SENSING IN MANAGING
CRISIS SITUATIONS, Thematic Scientific
Monograph
APPLICATION
OF
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
IN
MODELING
OF
NATURAL
CATASTROPHE, Faculty of Information
Technology and Engineering University
“Union-Nikola Tesla” Belgrade, 2019, ISBN
978-86-81400-04-3.Pp. 181- 204.
5. Ivana Ilic, Dragan Pamucar, Feng Liu:
APPLICATION
OF
GIS
AND
INTEGRATED AHP- FUZZY PROMETHEE
METHODOLOGY IN
EARTHQUAKE
HAZARD ANALYSIS OF THE REGIONS
OF SERBIA,Thematic Scientific Monograph
APPLICATION
OF
GEOGRAPHIC
INFORMATION SYSTEM IN MODELING
OF NATURAL CATASTROPHE, Faculty of
Information Technology and Engineering
University “Union-Nikola Tesla” Belgrade,
2019, ISBN 978-86-81400-04-3.Pp.161-177
Рад у међународном часописуM23

1. Gigović, LJ., Jakovljević, G., Sekulović,
D.,Regodić,
M.:
GISMULTI-
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CRITERIAANALYSISFORIDENTIFYINGA
NDMAPPINGFORESTFIREHAZARD:
NEVESINJE,
BOSNIAANDHERZEGOVINA,
Tehnički
vjesnik-TechnicalGazette,
Volume22,
Number3, 2018, pp. 649-658, ISSN13303651.E-ISSN1848-6339,
UDC/UDK62(05)=163.42=111,
[Impact
Factor (2017): 0.579].
Рад у зборницима међународних научних
скупова М33
1. Sekulović,
D.,
Drobnjak,
S.:
UPRAVLJANJEKVALITETOMUTEHNOL
OŠKOMPROCESUIZRADEDIGITALNIHT
OPOGRAFSKIHKARATA,
Šestameđunarodnakonferencija„PRIMENAN
OVIHTEHNOLOGIJAUMENADŽMENTUI
EKONOMIJI“
–
ANTiM
2018,
Fakultetzainformacionetehnologijeiinženjerstv
o,
Fakultetzaposlovnestudijeipravo,UNIVERZIT
ETA
„UNION
–
NIKOLATESLA”
UBEOGRADU, Beograd, 2018, str.505523.ISBN 978-86-81088-04-3 (FPSP), UDK
005.6:528.93.
2. Skorup, D., Vasiljević, S., Sekulović, D.:
GEOINFORMACIONE INOVACIJE: 3D
GRADSKI MODEL,Šesta međunarodna
konferencija„PRIMENA
NOVIH
TEHNOLOGIJA U MENADŽMENTU I
EKONOMIJI“ – ANTiM 2018, Fakultet za
informacione tehnologije i inženjerstvo,
Fakultet
za
poslovne
studije
i
pravo,UNIVERZITETA „UNION – NIKOLA
TESLA” U BEOGRADU, Beograd, 2018,
str.571-587.ISBN978-86-81088-04-3 (FPSP),
UDK 007:528.9.
Пројекат:Електронско пословање у земљама
транзиције-стање, могућности и перспективе/ФС
ПМП/ИТ2/0112-03/2016-17

5.

Универзитет Доња
Горица, Црна
Гора,споразум о
сарадњи бр. 140/16
од 23.06.2016.
годинеи број:
16/084 од
28.06.2016. године)

1.проф.др Маја
Анђелковићруководилац,,2.Проф
.др Велимир Ђ.
Дедић,3.проф.др
Петар Кочовић,4.
Проф.др Радоје
Цвејић 5. Др Ивица
Станковић

Рад у зборницима међународних научних
скупова М33
1. Petar Kocovic, Zaklina Kocovic, Vladimir
Kocovic, Jelena Kocovic: “Global Inequality:
Net Worth of Top 62 is as Wealth of the
Bottom Half of the World“,5th International
Conference “LEMiMA” April 20-22, 2017.
Belgrade, Serbia, ISBN 978-86-87333-79-6,
Vol 2, pages 60-81
2. STANKOVIĆ, Ivica B., CVEJIĆ, Stefan,
KUKRIĆ, Milena, CVEJIĆ, Radoje.
Application of the artificial 61ntelligence in
dynamic environments of modern touristic
business systems. U: Modern management
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tools and economy of tourism sector in
present era : Second international thematic
monograph : thematic proceedings. Belgrade:
Association of Economists and Managers of
the Balkans; Ohrid: Faculty of Tourism and
Hospitality, 2017,ISBN 978-86-80194-10-3
str. 503-520
3. RadojeCvejić,VelimirDedić,MilenaKukrić,Dra
ganaBankovićĐukić.
COMPUTERNETWORKSECURITY
ANDITSFUTURE, ANTiM 2016. Zbornik
radova,
FacultyofStrategicandOperational
Management,
“University
„UnionNikolaTesla”,
ISBN 978-86-87333-680,str.283-291
4. MilenaKukrić,Ivica
Stanković,RadojeCvejić,MilanDrašković.
POSLOVNAINTELIGENCIJAUSLUŽBIKVA
LITETNOGINFORMISANJA
DONOSILACAODLUKA,ANTiM
2016.
Zbornik
radova,
FacultyofStrategicandOperational
Management,
“University
„UnionNikolaTesla”,
ISBN
978-86-87333-680,str.551-559
Монографији међународног значајаM12
1. Petar Kocovic: “3D Printing and its Impact
on the Production of Fully Functional
Components: Emerging Research and
Opportunities” IGI, Global, PA, USA, 2017.
ISBN: 978-1-522522-8-98, 115 pages
Рад у тематском зборнику водећег међународног
значаја M13
1.

Bozidar Radenkovic, Petar Kocovic: “From
Ubiquitous Computing to the Internet of
Things”, In the book “Emerging Trends and
Applications of the Internet of Things”,
editors: Petar Kocovic, Mutu Ramachandran,
Reinhold Behringer and Radomir Mihajlovic,
IGI Global, PA, USA, Release date: June
2017.Str. 1-43.ISBN: 978-1-522524-3-73

Oстваренa међународнa научнa сарадњa-резултати
ТТН

8.

Белгородски
државни
технолошки
Универзитет
„Шухов“ из
Белгорода, Руска
Федерација“(спораз
ум о сарадњи бр.
89/6 / од 23.11.

1.проф.дрПухарић
А. Мирјанаруководилац,
2.проф.др Томић П.
Радољуб, 3. проф.др
Шћекић Д. Велимир,
4. доц. др Илић З.
Ивана, 5. доц. др
Момчиловић М.

Пројекат:
Management
of
aircraft
activities/ФС ИИИ1/0318-0319/208-2019

design

Mонографијa националног значаја М42
Верификовано у РИС „Доситеј“

1.

Mirjana Puharić, Miroslav Jovanović, Edita
Kastratović
”Vazduhoplovi
i
njihova
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2011.
Потврда бр. 648/94
од 07.05.2019.

Оливер

ispitivanja u aerodinamičkim tunelima”,
Monografija ISBN 978-86-81400-00-5, br
str.242, Izdavač: Fakultet za informacione
tehnologije i inženjerstvo FITI, Univerzitet
Union
Nikola
Tesla,
Monografija
finansirana od strane MPNTR RS, 2018.
Рад у националном часопису у M53
Верификовано у РИС „Доситеј“

1. Mirza

Piric, Mirjana
Puharic, Edita
Kastratovic, IMPLEMENTATION OF THE
SAFETY
MANAGEMENT
SYSTEM
WITHIN SMALL OPERATORS, IJEL,
University “UNION Nikola Tesla”, Erih plus
baza, ISSN: 2217-5504,Volume 8, No. 23,
pg. 63-77, august 2018.

Рад у врхунском часопису националног значаја
М51

1. Dragan Petrović, Mirjana Puharić,Edita
Kastratović: Defining of necessary number of
employees in airline by using artificial
intelligence tools, International review, pp.7788, Erih plus baza, (2018. No.3-4) ISBN
2217-9739, JEL:M12,
UDC:331.108.22:656.7, COBISS.SR-ID
272230412 Верификовано у РИС
„Доситеј“

2. Tomic R., Puharic M., Polona Š., MESTO I
ULOGA
VAZDUHOPLOVNIH
MENADŽERA
U
MENADŽMENT
PROCESIMA U VAZDUHOPLOVSTVU,
Vazduhoplovni menadžment, Beograd, 2019.;
Realizovan u okviru projekta: „Upravljanje
aktivnostima projektovanja vazduhoplova“;
Realizovan u okviru projekta: „Upravljanje
aktivnostima projektovanja vazduhoplova“,
Br.projekta: FS III1/0318-0319/208-2019
(Ruk.projekta: M. Puharic)Rad je prihvaćen
za objavljivanje u časopisu IJEL, u broju 25,
koji će izaći iz štampe u periodu april– maj
2019

3. Tomic R., Puharic M.,Polona Š.,: PRILOG
UPRAVLJANJU
RAZVOJEM
PROJEKTOVANJEM

I

VAZDUHOPLOVNIH PROIZVODA,Razvoj
i projektovanje vazduhoplova, Beograd, 2019.
; Realizovan u okviru projekta: „Upravljanje
aktivnostima projektovanja vazduhoplova“,
Br.projekta: FS III1/0318-0319/208-2019
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(Ruk.projekta: M. Puharic)Rad je prihvaćen
za objavljivanje u časopisu IJEL, u broju 26,
koji će izaći iz štampe u avgustu 2019.
Рад у зборнику међународног научног скупа
M33
1.Doljanica D., Momčilović O., Obućinski D.
(2018): Menadžment kvalitetom i održivi uspeh
privrednih subjekata Republike Srbije, Zbornik
radova:
Međunarodna
naučno-stručna
konferencija Inovacije kao pokretač razvoja
MEFkon 2018. Fakultet za primenjeni
menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd,
str.
190-196.
ISBN
978-86-84531-37-9
COBISS.SR-ID 271045132
Саопштење са међународног скупа штампано у
изводу М34

1. Ivana Ilić, Radoje Cvejić, Velimir Šćekić:

Komparativna analiza inovativnosti preduzeća
u Srbiji I zemljama u okruženju., LEMiMA
2019, The Proceedings of Abstracts,
UNIVERSITY
„UNION
–
NIKOLA
TESLA”, BELGRADE Faculty of Business
Studies and Law, Belgrade Faculty of
Information Technology and Engineering,
Belgrade, str.109-113,ISBN 978-86-8108825-8

Радови у тематском зборнику националног
значаја (М45)
1. Denić, N., Momčilović, O., Vujović, V.
(2018): Aspekti strateškog upravljanja
informaciono – tehnološkim projektima.
Monografija: Savremeni problem i moguća
rešenja
strategije
i
strategijskog
menadžmenta. Fakultet za poslovne studije i
pravo i Fakultet za informacione tehnologije i
inženjerstvo. Beograd. Str. 273-284. ISBN
978-86-81088-06-7. UDC 005.8

Сарадња са привредним организацијама и другим субјектима
У свом досадашњем раду Факултет је успоставио пословно-техничку сарадњу са следећим
привредним организацијама и другим субјектима

1.

Назив институције/организације

Врста сарадње

Факултет за пословне студије и право
Универзитета «Унион – Никола Тесла»,
(уговор бр. 719/15од 31.12.2015. и уговор о
реализацији пројекта са ФПСП 138/16 од

Програм обуке и сертификације студената
ECDL
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22.06. 2016).
2.

Бизнис Академија из Белгије Rockon BVBA,
Брисел ( уговор бр.71/16 од 11.04.2016.)

Оснаживање за покретање сопственог бизниса у
области рачунарских наука и пракса за студенте
завршних година

3.

Висока школа струковних студија за
информационе технологије, Београд, (уговор
број: 155/16 од 15.07.2016. године и Уговор о
реализацији пројекта бр. 279/18 од. 17.09.
2018.)

Активности на спровођењу
зависности од интернета

4.

Клиничко одељење за неурологију Клинике за
интерне болести КБЦ Звездара, Београд
(Уговор о реализацији пројекта бр. 276/18 од.
14.09.2018.)

Активности на истраживању утицаја дуготрајне
употребе ИТ на здравље младих у сарадњи са
средњом школом

5.

Средња школа „Ушће“, Београд ( уговор
бр.276-1/18 од 14.09.2018)

Активности на истраживању утицаја дуготрајне
употребе ИТ на здравље младих у сарадњи са
средњом школом

Фонд за иновациону делатност Републике
Србије, Привредно друштво Viatrucker д.о.о. из
Београда (Уговор о реализацији пројекта
бр.817. од 05.11. 2018)

Факултет
је
као
научноистраживачка
организација пружилац услуге за реализацију
пројекта Viatrucker - transportation platform/229817

Фонд за иновациону делатност Републике
Србије, Društvo za istraživanje i razvoj educated
doo. Beograd-Zvezdara (Уговор о реализацији
пројекта бр.836. од 07.11. 2018.)

Факултет
је
као
научноистраживачка
организација пружилац услуге за реализацију
пројекта Мобилна апликација за отклањање
муцања током телефонског разговора –
StutterEd/290-836

6.

7.

истраживања

Интегрална информатичка подршка учења на
даљину, израда студије и активности на
имплементацији ДЛС на факултету.

8.

Факултет за пословне студије и право
Универзитет “Унион- Никола Тесла“ (Уговор о
реализацији пројекта бр. 97/16 од 16.05. 2016.)

9.

„Информатика“ АД, Београд (Уговор о
сарадњи бр.259/18. од 12.09.2018.. Уговор о
реализацији пројекта бр.14/19. од 09.01. 2019.)

10.

Фонд за иновациону делатност Републике
Србије, Привредно друштво Viatrucker д.о.о. из
Београда (Уговор о реализацији пројекта бр.
236. од 06.05. 2019.)

Факултет
је
као
научноистраживачка
организација пружилац услуге за реализацију
пројекта Прилагођавање и реорганизација базе
података фирми и физичких лица и
усклађивање са ГДПР-ом /426-236

11.

Фонд за иновациону делатност Републике
Србије, Привредно друштво Sitl Media д.о.о. из
Београда (Уговор о реализацији пројекта бр.
229. од 03.04. 2019.)

Факултет
је
као
научноистраживачка
организација пружилац услуге за реализацију
пројекта lzrada software-skog rešenja za kreiranje
baze podataka i generisanje jedinstvenih barcode-

Како направити web сајт без знања
програмирања WordPress?- обука за ученике
ОШ“Ушће“ из Београда
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ova

12.

Фонд за иновациону делатност Републике
Србије, Привредно друштво L&M Fashion д.о.о.
из Београда (Уговор о реализацији пројекта бр.
255. од 08.04. 2019.)

Факултет
је
као
научноистраживачка
организација пружилац услуге за реализацију
пројекта lzrada software-skog rešenja koji će
omogućiti online poručivanje i plaćanje
zainteresovanih klijenata I automatsko izdavanje
radnih naloga proizvodnji

13.

CPS – CAD Professional Systems Нови Београд
(Уговор о научно-техничкој сарадњи бр.
365/од 5.11.2018.и анексом уговора бр. 379/18
од 23.11. 2018.)

Израда студије која обухвата дигитализацију
контуре кабинског поклопца авиона за потребе
фирме CPS – CAD Professional Systems
Нови Београд

14.

Централни институт за конзервацију, Београд
(Уговор бр.83/18 од 02.03.2018. Анекс уговора
бр. 388/18 од 28.11. 2018.)

Заједничке активности на реализацији пројекта
Технолошки, правни и економски изазови у
истраживању заштите животне средине, уз
објављивање резултата у монографијама,
зборницима,
тематским
зборницима,
часописима, идр.

15.

Интегрисани образовни систем за друштвене
и природне науке, Нови Београд (Уговор о
реализацији пројекта сa бр. 373/18 од
15.11.2018.)

Израда студија Ревитализација система грејања
факултета ФПСП у објекту Пирамида у складу
са принципима одрживог развоја.

16.

Централни институт за конзервацију, Београд
(Уговор о реализацији пројекта, бр.82/19 од
11.04.2019. Одлука бр. 86/19 од 07.05.2019.)

17.

Факултет за пословне студије и право,Београд
(Уговор о реализацији пројекта бр. 52-1/16 од
18.03.2016.)

18.

ОШ „Коста Вујић“ Земун (Уговор о
реализацији пројекта са ОШ „Коста Вујић“ из
Земуна, бр.127/18 од 02.04.2018.)

19.

20.

21.

Активности на изради студије Корозија и
конзервација предмета културне баштине и
студије Стање животне средине и заштита
културног наслеђа - Холистичка перспектива.
Активности
на
изложбеној
поставци
фотографија
конзервације-рестаурације
археолошкох предмета.
Израда пројекта Истраживање могућности
решавања проблема снабдевања водом у
објекту ФПСП-Високошколска јединица без
својства правног лица Трстеник
Израда студије Решење система грејања ОШ
„Коста Вујић“ Земун са циљем обезбеђења
оптималних услова за боравак деце

Привредно друштво “ППТ Наменска” АД,
Трстеник (Уговор о научноистраживачкој и
пословно техничкој сарадњи Бр.9/15 од
20.03.2015.)
Основна школа „Десанка Максимовић“
Пожаревац (Уговор о сарадњи бр. 396/18 од
16.12.2018.; Уговор о реализацији пројекта
бр.13/19 од 09.01.2019.)

Едукативни програми из области погонске и
управљачке хидраулике, за запослене у ППТ
Наменска

Маг центар доо, овлашћени партнер Тојота,
Београд, уговор бр. 59-1/13 од 31.05.2013.

Заједнички стручни пројекти, израда студија,
истраживање тржишта, едукативни програми,
издавачка делатност , промотивне активности,

Израђена јединствена Зелена читанка и бојанка
за предшколце и ђаке нижих разреда
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идр.
НВО Нови свет, Протокол о сарадњи бр.66/15
од 11.03.2015.

Подршка женама у ромским заједницима кроз
предузетничко оспособљавање и покретање
самосталног бизниса

23.

Microsoft, број: 131/16 д 14.06.2016

Microsoft Dynamics Academic Alliance заједнички програми обуке , стручни пројекти,
израда студија, студентска стручна пракса,
запошљавање студената

24.

Костолац, Пожаревац,
05.02.2016.

од

Заједнички стручни пројекти, израда студија,
стручна пракса, запошљавање студената

25.

Бамби, Пожаревац, број: 13/16 од 05.02.2016.
године

Заједнички стручни пројекти, израда студија,
стручна пракса, запошљавање студената

Интернационални
школски
центар
Фридрисхафен, Беч, број: 281/18 од 19.09.2018.
године

Заједнички научноистраживачки пројекти,
објављивање резултата у монографијама,
зборницима,тематским
зборницима,
часописима идр.

Прва петолетка НИЦ, Трстеник, број: 34 од
22.09.2011 и 82 од 23.11.2011.

Заједнички научноистраживачки и стручни
пројекти,
објављивање
резултата
у
монографијама,
зборницима,тематским
зборницима, часописима идр

ПД
„ДРИНСКО
–
ЛИМСКЕ
ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ“ Бајина Башта, број:
226/14 од 06.11.2014.

Учествовање у научноистраживачким и
стручним
пројектима,
програми
оспособљавања
запослених,
формирање
програма студентских пракси

ЦЕРК доо, Београд, број: 13/13 од 06.03.2014.
године

Израда пројекта са апликативним резултатима
за конкретне процесе

Регионална привредна комора Лесковац, број:
04-25 од 24.01.2012. године

Заједнички стручни пројекти, израда студија,
промотивни програми, сајмови, истраживање
тржишта идр.

Делта генерали, Београд, број: 80/13 од
20.06.2013.

Заједнички стручни пројекти, израда студија,
стручна пракса, запошљавање студената

Градске стамбене агенције, Чачак, број: 79/13
од 20.06.2013.

Учествовање у пројектима, студије случаја –
давање пројектних задатака и оцењивање,
реализација заједничких радионица, формирање
програма студентских пракси

Канцеларија за младе, Чачак, број: 62/13 од
01.06.2013.

Заједнички стручни пројекти, израда студија,
аплицирање према одређеним министарствима.

Лепенка доо, Нови Кнежевац, број: 67/13 од
05.06.2013. године

Учествовање у пројектима, студије случаја –
давање пројектних задатака и оцењивање,
реализација заједничких радионица, формирање
програма студентских пракси

22.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

35.

36.

37.

број:

14/16
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38.

Напредак ад, Велика Плана, број: 64-1/13 од
04.06.2013.

Заједнички стручни пројекти, израда студија,
обуке, стручна пракса, запошљавање студената

39.

VP Dима доо, Велика Плана, број: 133/12 од
26.12.2012.

Заједнички стручни пројекти, израда студија,
обуке, стручна пракса, запошљавање студената

Милфарина доо, Велика Плана, број: 64/13 од
04.06.2013.

Учествовање у пројектима, студије случаја –
давање пројектних задатака и оцењивање,
реализација заједничких радионица, формирање
програма студентских пракси

41.

РТВ Цити, Суботица, број: 132-2/12 од
25.12.2012. године

Учествовање у
активности идр.

42.

ЕУРО АЛФА, Суботица, број: 132-1/12од
25.12.2012.

Заједнички стручни пројекти, израда студија,
обуке, стручна пракса, запошљавање студената

PC CENTAR, Beograd, 59/13 од 31.05.2013.

Заједнички стручни пројекти, израда студија,
обуке, стручна пракса, запошљавање студената

44.

Ауто кућа Раде Кончар, Београд, број: 31/13 од
05.04.2013.

Заједнички стручни пројекти, израда студија,
обуке, стручна пракса, запошљавање студената

45.

CALISTO доо,
09.02.2013.

од

Заједнички стручни пројекти, израда студија,
обуке, стручна пракса, запошљавање студената

46.

АЦ Старо сајмиште, Београд, број: 36-1/13 од
06.03.2013.

Заједнички стручни пројекти, израда студија,
обуке, стручна пракса, запошљавање студената

Општина Врњачка Бања, број: 92/11-10 од
24.11.2011.

Заједнички
пројекти, израда студија,
аплицирање према одређеним министарствима,
обуке идр.

Беолекс доо, Београд,
27.05.2013. године

број:

55/13

од

Учествовање у пројектима студије случаја –
давање пројектних задатака и оцењивање,
реализација заједничких радионица, формирање
програма студентских пракси

Синагога доо,
28.05.2013.

број:

56/13

од

Заједнички стручни пројекти, израда студија,
обуке, стручна пракса, запошљавање студената

Регионална привредна комора СОМБОР, број:
171-2/13 од 28.05.2013.

Заједнички стручни пројекти, израда студија,
промотивни програми, сајмови, истраживање
тржишта идр.

Фрад доо,
06.04.2013.

од

Заједнички стручни пројекти, израда студија,
обуке, стручна пракса, запошљавање студената

Привредна комора Србије, број: 01-27/36 од
28.10.2014. године од 216/14 од 28.10.2014.

Заједнички научноистраживачки и стручни
пројекти, израда студија, обуке, промотивни
програми, сајмови, истраживање тржишта идр.

40.

43.

47.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Београд,

Сомбор,

Алексинац,

број:

број:

7-1/13

32/13

Грчко – српска привредна комора, број: 71/15
од 13.03.2015.

пројектима,

промотивне

Заједнички стручни пројекти, израда студија,
промотивни програми, сајмови, истраживање
тржишта идр.
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53.

Мегапласт,
28.05.2013.

од

Заједнички стручни пројекти, израда студија,
обуке, стручна пракса, запошљавање студената

54.

Новитет, до.о.о., Житковац, број: 60/13 од
31.05.2013.

Заједнички стручни пројекти, израда студија,
обуке, стручна пракса, запошљавање студената

55.

Самостални
синдикат
запослених
у
пољопривреди, прехрамбеној и духанској
индустрији, водопривреди, угоститељству,
туризму и трговини Босне и Херцеговине,
број: 84/11 од 23.11.2011.

Заједнички пројекти прекограничне сарадње

56.

Савез самосталних синдиката општине
Врњачка Бања, број: 71/13 од 10.06.2013.

Заједнички пројекти, израда студија, обуке идр.

57.

Привредно
друштво
за
информационе
технологије „НСИ“ д.о.о., Нови Сад, број: 1591 од 15.07.2016.

Заједнички стручни пројекти, израда студија,
обуке,
студентска
стручна
пракса,
запошљавање студената

58.

ИНСА, а.д.
07.04.2017. и

Сомбор,

Земун,

број:

56-2/13

Београд,

65/17

од

Београд,

66/17

од

66/17 од 08.04.2017.

59.

ИНСА, а.д.
08.04.2017.

Земун,

Заједнички научноистраживачки пројекти,
аплицирање према ЕУ фондовима,објављивање
резултата
у
монографијама,
зборницима,тематским
зборницима,
часописима идр.
Заједнички пројекти, израда студија, обуке идр.

Списак пројеката у сарадњи са привредним и другим организацијама, списак сарадника
факултета запослених са пуним радним временом који учествују у реализацији пројеката,
оцена и резултат сарадње

ПМН
Назив институције

1.

Факултет за пословне
студије
и
право
Универзитета «Унион –
Никола Тесла», (уговор
бр. 719/15од 31.12.2015.
и уговор о реализацији
пројекта
са
ФПСП
138/16 од 22.06. 2016).

Имена
факултета

учесника

1.проф.др Велимир Ђ.
Дедић- руководилац,
2.проф.др Кочовић В.
Петар, 3.Дамјановић С.
Борис

Оцена и резултат сарадње

Пројекат: Програм обуке и сертификације
студената ECDL / ФСПМП/ИТП3/011207/2016-17
Резултат: спроведена обука и тест провере
знања. Због великог интересовања од стране
студената , наставља се са програмом обуке.
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2.

3.

Бизнис Академија из
Белгије Rockon BVBA,
Брисел ( уговор
бр.71/16 од 11.04.2016.)

1.проф.др Велимир Ђ.
Дедић- руководилац,
2.проф.др Биљана
Стаматовић, 3.проф.др
Владимир Брусић,
4.проф.др Беко M. Марко

Висока школа
струковних студија за
информационе
технологије, Београд,
(уговор број: 155/16 од
15.07.2016. године и
Уговор о реализацији
пројекта бр. 279/18 од.
17.09. 2018.)

1.доц.др Ненад Дедић,
доцентруководилац,2.проф.др
Наташа Шешун, 3.проф.
др Велимир Дедић,
доцент, 4. проф. др
Лазаревић-Петровић Д.
Светлана, 5,доц.др
Сукић Ћ. Енес,6. доц. др
Пантовић С. Владан, 7.
Милош З.Стојановић,
асистент, 8. Јаковљевић
Н. Милан, сарадник.

Пројекат: Мастер мајнд у бизнису у
области
рачунарских
наука/
ФСПМП/ИТП4/0112-07/2016- 17
Резулат: Реализована обука-Мастер мајнд у
бизнису у области рачунарских наука,
оснаживање за покретање сопственог
бизниса у области рачунарских наука и
пракса за студенте завршних година; Обука
је и даље активна.

Пројекат: Истраживање зависности од
интернета/ ФИПМП/ИТ/0918-04/2018-19
Резулат: Студија истраживање зависности
од интернета

Пројекат: Истраживање утицаја дуготрајне
употребе ИТ на здравље/ ФИПМП/ИТ/091803/2018-19

4.

Клиничко одељење за
неурологију Клинике за
интерне болести КБЦ
Звездара, Београд
(Уговор о реализацији
пројекта бр. 276/18 од.
14.09.2018.)
Средња школа „Ушће“,
Београд (уговор бр.2761/18 од 14.09.2018)

5.

Фонд за иновациону
делатност Републике
Србије, Привредно
друштво Viatrucker
д.о.о. из Београда
(Уговор о реализацији
пројекта бр.817. од

1.проф.др Велимир Ђ.
Дедић,2. проф. др
Владимир Брусић,
3.проф. др ЛазаревићПетровић Д. Светлана,
4.доц.др Сукић Ћ. Енес,
5.доц. др Пантовић С.
Владан,6.доц. др
Момчиловић М. Оливер.

1. доц. др Дамјановић
С. Борис доцент Шешум
В. Наташа 2.Анђелковић
Ж. Маја, 3.доц. Др
Ранковић А.Марко,
4.доц.др Момчиловић М.
Оливер, 5.доц.др
Станковић Б. Ивица,

Резулат: Урађена студија истраживање
утицаја дуготрајне употребе ИТ на здравље

Пројекат: Viatrucker
platform/229-817.

Резулат:

-

transportation

Завршни извештај о пружању
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05.11. 2018)

6.

7.

8.

9.

Фонд за иновациону
делатност
Републике
Србије,
Društvo
za
istraživanje
i
razvoj
educated doo. BeogradZvezdara (Уговор о
реализацији пројекта
бр.836. од 07.11. 2018.)

Факултет за пословне
студије и право
Универзитет “УнионНикола Тесла“ (Уговор
о реализацији
пројекта бр. 97/16 од
16.05. 2016.)

„Информатика“
АД,
Београд
(Уговор
о
сарадњи бр.259/18. од
12.09.2018.. Уговор о
реализацији пројекта
бр.14/19. од
09.01.
2019.)
Фонд за иновациону
делатност Републике
Србије, Привредно
друштво Viatrucker
д.о.о. из Београда
(Уговор о реализацији
пројекта бр. 236. од
06.05. 2019.)

6.Здравић М.Ненад,
сарадник, 7. Јаковљевић
Н. Милан, сарадник

1.доц.др Сукић Ћ. Енес,
доцент, 2.проф.др
Шешум В. Наташа,
3.доц. дрРанковић
А.Марко,4. проф.др
Кочовић Петар, 5.Кукић
Д. Драгана, сарадник, 7.
Јовичић М.Лазар,
сарадник.
1.проф.др Анђелковић
Ж. Маја, 2.проф.др
Дедић Ђ. Велимир,
3.проф.др ЛазаревићПетровић Д. Светлана,
4.доц. дрДамјановић С.
Борис, 5.Здравић
М.Ненад , сарадник,
6.Јаковљевић Н. Милан,
сарадник, 7.Кукић Д.
Драгана, сарадник, 8.
Јовичић М.Лазар,
сарадник.

1.доц. др Момчиловић
М. Оливер, 2.проф.др
Анђелковић Ж. Маја, 3.
Цвејић Ж. Радоје.

1.Проф. др Беко M.
Марко, 2.проф.др
Анђелковић Ж. Маја,
3.доц. др Михић В.
Љубица, 4. доц. др
Станковић Ивица, 5.
Михајловић С. Јелена,
сарадник 6. Ковачевић Б.
Ивана, сарадник.

услуга

Пројекат:
Мобилна
апликација
за
отклањање муцања током телефонског
разговора – StutterEd/290-836.
Резулат:
услуга

Завршни извештај о пружању

Пројекат:
Интегрална
информатичка
подршка
учења
на
даљину,
Бр.
ФСПМП/ИТП2/0112-05/2016- 17
Резулат: Урађена студија. Имплементирано
на Факултету за пословне студије и право
Универзитет “Унион- Никола Тесла“ и
акредитоване студије ДЛС на истом
факултету.

Пројекат: Како направити web сајт без
знања програмирања WordPress? ФИТИ
ПМП/ИТ-WP/0918-01/19-2019
Резулат : Реализована обука за ученике
ОШ“Ушће“ из Београда

Пројекат: Прилагођавање и реорганизација
базе података фирми и физичких лица и
усклађивање са ГДПР-ом /426-236
Резулат: У току су активности пружањa
услуга за прилагођавање и реорганизацију
базе података фирми и физичких лица и
усклађивање са ГДПР-ом
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10.

11.

Фонд за иновациону
делатност Републике
Србије, Привредно
друштво Sitl Media
д.о.о. из Београда
(Уговор о реализацији
пројекта бр. 229. од
03.04. 2019.)

Фонд за иновациону
делатност Републике
Србије, Привредно
друштво L&M Fashion
д.о.о. из Београда
(Уговор о реализацији
пројекта бр. 255. од
08.04. 2019.)

1.Проф. др Шешум В.
Наташа , 2.проф.др
Анђелковић Ж. Маја,
3.Проф. др Беко M.
Марко, 4.Проф. др
Стаматовић М. Биљана 5.
Проф. др ЛазаревићПетровић Д. Светлана,
доц.др Сукић Ћ. Енес,
доцент.

1.Проф. др Владимир Б.
Брусић, 2.проф.др
Анђелковић Ж. Маја,
3.Проф. др Кочовић В.
Петар,4. Проф. др Цвејић
Ж. Радоје, 5. Доц. др
Михић В. Љубица, 6.
Михајловић С. Јелена.

Пројекат: „lzrada software-skog rešenja za
kreiranje baze podataka i generisanje
jedinstvenih barcode-ova“/425-229
Резулат:
услуга

Завршни извештај о пружању

Пројекат: „lzrada software-skog rešenja koji
će omogućiti online poručivanje i plaćanje
zainteresovanih klijenata I automatsko
izdavanje radnih naloga proizvodnji”/ 427-255.
Резулат: У току су активности пружањa
услуга за израду софтверског решења који
ће омогућити онлајн поручивање и плаћање
заинтересованих клијената и аутоматско
издавање радних налога производњи

ТТН

12.

13.

CPS – CAD Professional
Systems Нови Београд
(Уговор о научнотехничкој сарадњи бр.
365/од
5.11.2018.и
анексом уговора бр.
379/18 од 23.11. 2018.)

Централни институт за
конзервацију, Београд
(Уговор бр.83/18 од
02.03.2018. Анекс
уговора бр. 388/18 од
28.11. 2018.)

1.проф.др Пухарић А.
Мирјана,2. проф.др
Шћекић Д. Велимир,
3.проф.др Томић П.
Радољуб, 4.доц. др Илић
З. Ивана,5.доц. др
Момчиловић М. Оливер

1.проф.др Пухарић А.
Мирјана, 2.проф.др
Цвејић Ж. Радоје,
3.проф.др Шћекић Д.
Велимир, 4.проф.др
Томић П. Радољуб,
5.доц. др Илић З. Ивана,
6.доц. др Момчиловић
М. Оливер, 7.мр.
Циндрић М. Јосо,
асистент,
8.проф.дрАнђелковић Ж.
Маја, 9. Доц. др

Пројекат: „Дигитализација контуре
кабинског поклопца авиона“/ФИТИ
ТТП/ИМ/1118-0219/18-2019
Резултат: Студија
Проф.др Пухарић А. Мирјана, проф.др
Шћекић Д. Велимир, проф.др Томић П.
Радољуб, доц. др Илић З. Ивана, доц. др
Момчиловић М. Оливер: „Дигитализација
контуре кабинског поклопца авиона“,
Студија, резултат истоименог пројекта број:
ФИТИ ТТП/ИМ/1118-0219/18-2019,
Пројекат: “Технолошки,
правни
и
економски изазови у истраживању заштите
животне средине”/ ФИТИ ТТП/ИМЗЖС/1218-0419/18-2019
Резултат: Радови у тематском зборнику
националног значаја “Технолошки, правни
и економски изазови у истраживању
заштите животне средине”, Факултет за
информационе технологије и инжењерство,
Универзитет “Унион- Никола Тесла“; ISBN
978-86-81400-05-0 (М45)
Рад у истакнутом међународном
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Станковић Б. Ивица

часопису М23
1. Radovanovic,
Lj.,
Perisic,
J.,
Milovanovic,
M.,
Speight,
J.,
Bozilovic, Z., Momcilovic, O.,
Obucinski, D., (2018): Modeling of
petroleum
products
sampling
processes. Petroleum Science And
Technology, vol. 36 no. 23, pp. 20032010, ISSN: 1091-6466, Online ISSN:
1532-2459
Радови у тематском зборнику
националног значаја (М45)
1. Oliver
Momčilović,
Zoran
Davidovac,
Dejan
Obućinski,:
PROIZVODNJA BIODIZELA KAO
ODGOVOR
NA
PRIVREDNE
POTREBE
I
EKOLOŠKE
ZAHTEVE,
Tematski
zbornik
Tehnološki, pravni i ekonomski
izazovi u istraživanju zaštite životne
sredine Fakultet za informacione
tehnologije i inženjerstvo, Univerzitet
Union Nikola Tesla, Beograd 2019.
ISBN 978-86-81400-05-0, str.35-49
2. Joso Cindrić, Marija Cindrić:
EKSPLOATACIJA
VODNIH
RESURSA
U
OPŠTINAMA
SVILAJNAC I DESPOTOVAC,
ZNAČAJ,
UGROŽENOST
I
ZAŠTITA,
Tematski
zbornik
Tehnološki, pravni i ekonomski
izazovi u istraživanju zaštite životne
sredine Fakultet za informacione
tehnologije i inženjerstvo, Univerzitet
Union Nikola Tesla, Beograd 2019.
ISBN 978-86-81400-05-0, str.49-79
3. Ivana Ilić, Mirjana Puharić, Radoje
Cvejić: PRIMENA GIS-A I FUZZY
PROMETHEE
METODE
U
ANALIZI UTICAJA BUKE U
NOVOM SADU, Tematski zbornik
Tehnološki, pravni i ekonomski
izazovi u istraživanju zaštite životne
sredine Fakultet za informacione
tehnologije i inženjerstvo, Univerzitet
Union Nikola Tesla, Beograd 2019.
ISBN 978-86-81400-05-0, str.139161
4. Mirjana Puharić, Mirko Kozić,
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Slavica
Ristić:
ZAGAĐENJE
VAZDUHA
I
MERE
ZA
SMANJENJE ZAGAĐENJA OD
TAČKASTIH
STACIONARNIH
IZVORA,
Tematski
zbornik
Tehnološki, pravni i ekonomski
izazovi u istraživanju zaštite životne
sredine Fakultet za informacione
tehnologije i inženjerstvo, Univerzitet
Union Nikola Tesla, Beograd 2019.
ISBN 978-86-81400-05-0, str.161195
5. Milos Arsić, Radoljub Tomić, Milun
Kokanović:
NEKI
PRAKTIČNI
REZULTATI
ISTRAŽIVANJA
UPRAVLJANJA
ODRŽIVIM
TRANSPORTOM, Tematski zbornik
Tehnološki, pravni i ekonomski
izazovi u istraživanju zaštite životne
sredine Fakultet za informacione
tehnologije i inženjerstvo, Univerzitet
Union Nikola Tesla, Beograd 2019.
ISBN 978-86-81400-05-0, str. 195215
6. Milos Arsić, Radoljub Tomić, Sonja
Ketin: DOPRINOS RAZMATRANJU
EFEKATA TRANSPORTA NA
ŽIVOTNU SREDINU SA ASPEKTA
EMISIJE
GASOVA
U
ATMOSFERU, Tematski zbornik
Tehnološki, pravni i ekonomski
izazovi u istraživanju zaštite životne
sredine Fakultet za informacione
tehnologije i inženjerstvo, Univerzitet
Union Nikola Tesla, Beograd 2019.
ISBN 978-86-81400-05-0, str. 215242
Рад у врхунском часопису
националног значаја М51
1. Doljanica, D., Momčilović, O., Pećić,
M., Anđelković, M., (2018): Uticaj
postojećeg i novostečenog znanja
menadžera iz oblasti ekologije u
funkciji brzine uvođenja poslovnih
promena u preduzećima u Republici
Srbiji. Ecologica. br. 91. str. 614-618
2. Ivana Ilić, Dejan Ilić, Ivica
Stanković (2018). Rangiranje gradova
u Srbiji u odnosu na koncentraciju
polena primenom PROMETHEE
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metode. Ecologica, vol.91, str. 579585, ISSN 0354-3285, UDK: 502.7.
Рад у научном часопису М53
1.Milun Kokanović, Ivana Ilić, Radoljub
Tomić (2018). One view of a base of the
environmental protection issues to
industrial waste treatment management,
International Journal of Economics &
Law, 8 (23), 151-167, ISSN - 2217-5504.
2. Tomic, R., Kokanovic, M., Arsic, M.
(2018). Some aspects of the waste
management in Serbia according to
legislation on environmental protection.
International journal of economics and
law, ISSN 2217-5504,2018, vol. 8, no. 24.
[COBISS.SR-ID 512709533]. graf.
prikazi,
http://media3.novi.economicsandlaw.org
/2017/07/Vol24/03-IJEAL-24.pdf.
Belgrade, 2018. pp. 97-114

Радови у тематском зборнику
међународног значаја (М14)
1. Ivana Ilić, Dragan Pamučar, Feng Liu
(2019). Application of GIS and
Integrated AHP-Fuzzy PROMETHEE
methodology in Earthquake Hazard
Analysis of the Regions of Serbia. U
monografiji:
Application
of
Geographic Information System (GIS)
in modeling of natural catastrophe.
Editor: Prof. Dragoljub Sekulović,
PhD.
Faculty
of
Information
Technology
and
Engineering,
University ,,UNION-Nikola Tesla’’,
Beograde; pp.161-181, ISBN: 978-8681400-04-3,
UDK:
504(082)
007:528.9]:004(082).
M63
1. Arsić, M., Tomić, R., Kokanović, M.,
Ketin
S.
(2018).
Upravljanje
kvalitetom prevozne usluge u funkciji
unapređenja zaštite životne sredine, X
naučno-stručna
konferencija
sa
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međunarodnim
učešćem:
„PLANIRANJE,
ZAŠTITA
PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE“
Beograd, 14. decembar 2018.godine,
Udruženje
inženjera
Beograda,
Beograd, Zbornik radova, pp.138-154,
ISBN
978-86-915671-6-3,
[COBISS.SR-ID 270457356]

14.

15.

Интегрисани образовни
систем за друштвене и
природне науке, Нови
Београд (Уговор о
реализацији пројекта
сa бр. 373/18 од
15.11.2018.)

1.проф.др Пухарић А.
Мирјана,
2.проф.др
Шћекић Д. Велимир,
3.проф.др
Томић
П.
Радољуб, 4.доц. др Илић
З. Ивана, 5.доц. др
Момчиловић М. Оливер,
6.проф. дрКнежевић С.
Раде, 7.мр. Бојанић М.
Зоран, асистент, 8. Доц.
др Дердемез Ш. Исмет

Централни институт за
конзервацију, Београд
(Уговор о реализацији
пројекта, бр.82/19 од
11.04.2019. Одлука бр.
86/19 од 07.05.2019.)

1.проф.др Пухарић А.
Мирјана, 2.проф.др
Цвејић Ж. Радоје,
3.проф.др Шћекић Д.
Велимир, 4.проф.др
Томић П. Радољуб,
5.проф. дрКнежевић С.
Раде, 6.проф. др
Секуловић Ј. Драгољуб,
7.проф. дрТот И.
Вилмош, 8.проф.
дрЖиваљевић А.
Александра , 9.доц. др
Росић Н. Недељка,
10.Будечевић Р. Милан,
асистент, 11.Кузмановић
З. Данијела, сарадник,
12. Доц. др Беловић С.
Душко

Пројекат: „Ревитализација система грејања
факултета ФПСП у објекту Пирамида у
складу
са
принципима
одрживог
развоја“/ФИТИ ТТП/ИМ-СГ/0118-1219/182019
Резултат: Студија: Ревитализација грејања
факултета ФПСП у објекту Пирамида,
Имплементација грејања топлотним
пумпама.
Проф.др Пухарић А. Мирјана, проф.др
Шћекић Д. Велимир, проф.др Томић П.
Радољуб, доц. Др Илић З. Ивана, доц. Др
Момчиловић М. Оливер, Кнежевић С. Раде,
Бојанић М. Зоран: Студија Ревитализација
грејања факултета ФПСП у објекту
Пирамида, Студија, резултат истоименог
пројекта број ФИТИ ТТП/ИМ-СГ/01181219/18-2019,
руководилац
доц.др
Александар
Анђелковић,
ФПСП,
Универзитет “Унион- Никола Тесла“, 2019.
Пројекат: Стање животне средине и
заштита културног наслеђа – Холистичка
перспектива“/ФИТИ ТТП/ИМ-ЗЖС/04191219/-2019
Резултат: Две студије
поставка фотографија.

и

Изложбена

Активности су току. Завршена Фаза1Студија 1: Сузана Полић, Боре Јегдић,
Пухарић Мирјана и др: “Кoрoзиja и
кoнзeрвaциja прeдмeтa културнe бaштинe”
Због обима преузетих обавеза и временских
рокова донета одлука ННВ о допуни
ангажовања са новим наставним особљем
факултета.
Фаза 2 биће Студија „Стање животне
средине и заштита културног наслеђа –
Холистичка перспектива“, са упоредним
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прегледом локалитета и стања животне
средине, чиме се стиче увид у различите
ризике који постоје за културно наслеђе.
Пројекат обухвата и „Изложбену поставку
фотографија“
конзервације-рестаурације
археолошкох предмета са наведених
локалитета, која са једне стране приказује
богатство и вредност нашег наслеђа, а у
контексту стања животне средине упозорава
на могућност угрожености баштине.
Поставка ће приказати репрезентативне
предмете
чија
је
конзервација
–
рестаурација обављена у Централном
институту за конзервацију, а који се налазе
у сталним поставкама Народног музеја у
Београду и других музеја у Србији.

16.

17.

Факултет за пословне
студије и право,Београд
(Уговор о реализацији
пројекта са
Факултетом за
пословне студије и
право бр. 52-1/16 од
18.03.2016.)

Основна школа
„Десанка Максимовић“
Пожаревац (Уговор о
сарадњи бр. 396/18 од
16.12.2018.; Уговор о
реализацији пројекта
бр.13/19 од 09.01.2019.)

1.проф.др Шћекић Д.
Велимир, 2.проф.др
Томић П.
Радољуб,3.проф.
дрКнежевић С.
Раде,4.доц. др Росић Н.
Недељка,5.мр. Бојанић
М. Зоран, асистент, 6.мр.
Циндрић М. Јосо,
асистент.

1. Доц.др Момчиловић
М. Оливер, 2. Проф. др
Цвејић Ж. Радоје,3.
Проф.др Анђелковић Ж.
Маја

Фаза 3: Изложбена поставка фотографија
конзервације-рестаурације археолошкох
предмета.
Пројекат:
“Истраживање
могућности
решавања проблема снабдевања водом у
објекту ФПСП-Високошколска јединица без
својства
правног
лицаТрстеник”/ФС
ТТП/ИМ-ЗЖС/0316-0916/-2016
Резултат: Пројекат акумулације воде
капацитета 2,5 до 3 т и имплементација
пројектног решења акумулације; кроз
пројекат је дато решење квалитетнијег и
стабилнијег снабдевања водом у објекту
ФПСП-Високошколска
јединица
без
својства правног лица Трстеник .Пројекат је
завршен и имплемантиран у наведеном
објекту.
Пројекат: Зелена читанка и бојанка за
предшколце и ђаке нижих разреда, ФИТИ
TTP/ИM/12-18-03/19-201
Резултат: Израђена јединствена Зелена
читанка и бојанка за предшколце и ђаке
нижих разреда, аутори: др Оливер
Момчиловић, проф.др Маја Анђелковић,
Михајло Тошић, издавач: Факултет за
информационе технологије и инжењерство,
Нови Београд, ISBN 978-86-81400-10-4 ,
2019.

Факултет систематски прати и оцењује обим и квалитет истраживачког рада наставника и
сарадника. Ови поступци су дефинисани Правилником о обезбеђењу и контроли квалитета.
77

Елементи квалитета овог стандарда су:
▪ Факултет континуирано ради на подстицању, обезбеђењу услова, праћењу и провери
резултата научно-истраживачког и стручног рада и на њиховом укључивању у наставни
процес. У том циљу ННВеће на предлог декана доноси Програм научно-истраживачког
рада, за шта се планирају одговарајућа средства.
▪ Факултет у свом раду остварује јединство образовног, научно истраживачког и стручног
рада.
▪ Факултет трајно осмишљава, припрема и реализује научно истраживачке, стручне и друге
врсте програма, као и националне и међународне научне пројекте, на основу
једногодишњих, трогодишњих и вишегодишњих планова које доноси ННВ.
▪ Факултет систематски прати и оцењује обим и квалитет истаживачкоr рада наставника и
сарадника. Овај рад чине објављени радови саопштени на симпозијумима, преглед
објављених радова у часописима, преглед објављених публикација, учествовање у
пројектима, учествовање на семинарима и сл. у земљи и иностранству, објављена
теоријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и стручна периодика).
▪ Садржај и резулати научно-истраживачких и стручних активности факултета су усклађени
са његовим стратешким циљем, као и са националним и европским циљевима и
стандардима високог образовања.
▪ Знања до којих факултет долази сповођењем научно-истраживачких и стручних
активности, активно се укључују у постојећи наставни процес.
▪ Факултет постиче своје запослене да се активно баве научно  истраживачким и стручним
радом и да што чешће објављују резултате свог рада. Овај подстицај се спроводи кроз
обезбеђивање потребних средстава и награђивање запослених за оставрене резултате.
За сваки елемент је дефинисан минимални ниво квалитета, као и
корекције уколико остварени ниво није адекватан. Факултет
поступцима дефинисао обавезу учешћа на научним скуповима,
предмета и објављивање резултата научноистраживачког и
сарадника.

поступци обезбеђења, односно
је постојећим стандардима и
семинарима и сл. из области
стручноr рада наставника и

Обим и квалитет научно-истаживачког рада наставника и сарадника прати Комисија у сарадњи са
деканом. Комисија у петогодишњи извештај за наставнике, а трогодишњи или једноrодишњи
извештај за асистенте, односно сараднике подноси ННВ, а на основу извештаја о НИР који
наставници и сарадници редовно подносе сваке године. Веће на основу извештаја Комисије
констатује да ли су наставници и сарадници извршили научно-истраживачки рад по обиму и
квалитету, о чему доноси оцену. Ако оцена показује обим и квалитет истраживач ког рада испод
минималног обима и квалитета, Веће предузима корективне мере тако што налаже декану да
упозори наставнике и сараднике на обавезу испуњавања обавеза. При томе оцена Већа, уз друге
оцене, уноси се у извештај која се узима у обзир приликом поновног избора наставника и
сарадника у звања. Поред тога, Факултет подстиче запослена и системом награда. За запослене
који остваре добре резултате у научно-истраживачком и стручном Раду, декан предлаже Већу да
донесе одлуку о наградама у виду плакета, диплома, захвалница и сл., а одлуку о новчаним
наградама или увећању зарада декан доноси самостално.
Факултет је усмерен на унапређење издавачке делатности. Издавачка делатност је регулисана
Правилником о уџбеницима.Студентима је преко Е-индекса у сваком тренутку доступна Ебиблиотека и одговарајућа литература
б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)
Комисија за обезбеђење квалитета Факултета је на основу свих расположивих података који су
прикупљени у процесу самовредновања извршила SWOT анализу.
СНАГЕ
СЛАБОСТИ
➢ Факултет је акредитован за НИО од стране ➢ Привреда није у довољној мери
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

➢
➢
➢

➢

Одбора
за
акредитацију
научноистраживачких организација.+++
Факултет подстиче наставнике и сараднике
на научно-истраживачки рад финансијским
и нефинансијским средствима.+++
Факултет подстиче наставнике и сараднике
да публикују своје радове.+++
Избор наставника у звања је уз уважавање
резултата научног и педагошког рада. +++
Факултет
располаже
материјалним
условима
и
ресурсима
за
научноистраживачки рад +++
Факултет имплементира резултате научног
рада у наставни процес +++
Факултет развија сарадњу са другим
високообразовним институцијама из земље
и иностранства+++
Факултет
има
Програм
научно
истраживачког рада Факултета и Програм
развоја научноистраживачког подмлатка+++
Факултет реализује издавачку делатност ++
Факултет финансира наставно особље за
похађања
семинара
и
курсева
за
професионално усавршавање.+++
МОГУЋНОСТИ
Појачати
сарадњу
са
другим
високообразовнкм
установама
на
заједничком
научно-истраживачком
раду.+++
Повећати сарадњу са високообразовним
установама из окружења и заједнички
конкурисати на међународне пројекте.+++
Више укључнти млађе наставнике и
сараднике у пројекте.++
Успостављање сарадње и потписивање
нових уговора/ споразума са институтима,
центрима
изузетних
вредности,
организацијама за обављање иновационе
активности+++
Објављивање
конкурса
ресорног
министарства
за
научноистраживачке
пројекте+++

заинтересована за сарадњу на пољv
истраживања+
➢ Ограничен приступ КОБСОН-у +++
➢ Недовољна мобилности наставног
особља и студената ++

ОПАСНОСТИ
➢ Све виши захтеви за објављивање
радова у међународним часописнма
(нпр. рад базиран на обимном
истраживању).+++
➢ Ограничен
приступ
приватних
факултета Кобсон-у +++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 6
На основу урађене SWOT анализе Комисија за обезбеђење квалитета је дала предлог мера и
активности за унапређење квалитета, који је на седници ННВ Факултета одржаној 17.12.2020.
године усвојен једногласно. Предлог мера и активности за унапређење квалитета садрже
следеће:
▪ Неопходно је интензивирати рад на научноистраживачком раду, јер су за сарадњу на
заједничким пројектима неопходне бројне референце.
▪ Кроз сарадњу са привредом је моrуће не само развити истраживачки рад, већи добити
поуздане податке о актуелној проблематици привреде. Те теме могу да се уводе у активну
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наставу (студије, анализе, примери..). Поред тога сарадња са привредом може да побољша
сарадњу на прикупљању повратннх информација о квалитету студијских програма
послодаваца. Задужен је продекан за интензивирање сарадње.
▪ Потребно је створити услове за већу међународну ангажованост и мобилност наставника
и сарадника и иницирати више заједничких пројеката.
▪ Иако је присутна тенденција повећања научних радова у реномираним часописима на
СЦИ листи, у наредном периоду потребно је даље унапређивати научноистраживачке
активности наставника и сарадника.
▪ Потребно је унапредити издавачку делатност Факултета, увести више стандарде по
питању квалитета публикација и ригорозне процедуре рецензије.
▪ Потребно је потписати споразуме са институтима, центрима изузетних вредности,
организацијама за обављање иновационе активности.
▪ Задужен је руководилац финансијске службе да за следећи финансијски план повећа
будуће издатке за котизацију и боравак наставника и сарадника на међународним
скуповима.
Показатељи и прилози за стандард 6:
Табела 6.1. Назив текућих научноистраживачких/уметничких пројеката, чији су руководиоци
наставници стално запослени у високошколској установи.
Табела 6.2. Списак наставника и сарадника запослених у високошколској установи, учесника у
текућим домаћим и међународним пројектима
Табела 6.3. Збирни преглед научноистраживачких и уметничких резултата у установи у
претходној календарској години према критеријумима Министарства и класификације
уметничко-истраживачких резултата.
Табела 6.4. Списак SCI/ ССЦИ-индексираних радова по годинама за претходни трогодишњи
период. (Навести референце са редним бројем)
Табела 6.5. Листа одбрањених докторских дисертација и уметничких пројеката (име
кандидата, име ментора, назив дисертације и година одбране, публиковани резултати) у
високошколској установи у претходне три школске године
Табела 6.6. Списак стручних и уметничких пројеката који се тренутно реализују у установи чији
су руководиоци наставници стално запослени у високошколској установи.
Табела 6.7. Списак ментора према тренутно важећим стандардима који се односи на испуњеност
услова за менторе у оквиру образовно-научног, односно образовноуметничког поља, као и однос
броја ментора у односу на укупан број наставника на високошколској установи.
Прилог 6.1. Списак награда и признања наставника, сарадника и студената за остварене
резултате у научноистраживачком и уметничко-истраживачком раду.
Прилог 6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број
наставника и сарадника на високошколској установи.
Прилог 6.3. Однос броја SCI-индексираних радова у односу на укупан број наставника и
сарадника на високошколској установи.
стандарди
Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника
Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу
јавног поступка, стварањем услова за перманентнo усавршавање и развој наставника и сарадника
и провером квалитета њиховог рада у настави.
Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу
јавног поступка, стварањем услова за перманентнo усавршавање и развој наставника и
сарадника, и провером квалитета њиховог рада у настави. Остваривање квалитета наставника и
сарадника на Факултету, у циљу повећања његовог нивоа, континуирано се прати и контролише
од субјеката за обезбеђење квалитета. Управљање квалитетом наставника и сарадника(праћење,
контролисање, оцењивање и предлагање корективних мера) спроводе следећи субјекти за
обезбеђење квалитета: ННВ, Комисија за контролу квалитета, Комисија за обезбеђење квалитета,
Лице задужено за квалитет, продекан за наставу, Декан, наставници и сарадници и студенти.
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Начини (стандарди) и поступци којима се обезбеђује квалитет наставника и сарадника, ближе су
дефинисани у табели у члану 64. Правилника о самовредновању и оцењивању квалитета.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 7
Факултет за информационе технологије и инжењерство обезбеђује квалитет наставника и
сарадника сагласно Стандарду за обезбеђење квалитета, Поступком за обезбеђење квалитета
образовног процеса, Поступком за обезбеђење квалитета управљања и Правилником о избору
наставника.
Факултет за информационе технологије и инжењерство непрекидно прати своје кадровске
потребе и на основу тога осмишљава стратегију запошљавања наставника и сарадника. Конкурси
за пријем су јавни и доступни оцени стручне и шире јавности. Приликом избора наставника и
сарадника у звања Факултет се придржава прописаних поступака и услова путем којих оцењује
научну, истраживачку и педагошку активност наставника и сарадника.
Факултет спроводи политику квалитетне селекције младих кадрова и њиховог даљег напретка
као и различите врсте научног усавршавања.
Сарадници у настави су обавезни да упишу основне академске студије мастер, а асистенти
докторске студије у својој области. Успостављено је праћење усавршавања наставника и
студената те пружање финансијске помоћи за учешће на међународним научним скуповима.
Факултет за информационе технологије и инжењерство, запошљава довољан број наставника у
сталном радном односу, као и довољан број наставника са докторатом, да се задовоље одредбе
Закона о високом образовању, критеријуми и стандарди које је дефинисало Министарство
просвете.
На нивоу Факултета је успостављено планирање каријере, односно план обнављања кадрова.
Анализом студентске анкете студијских програма о раду Факултета и педагошких квалитета
наставника дошло се до корисних сазнања о квалитету рада наставника. Сваки наставник је
добио детаљни извештај о свом раду. Резултати анкете приказани су у стандарду 4.
Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета прати се квалитет наставника и
сарданика и сваке школске године се прави извештај са детаљним показатељима достигнутог
нивоа квалитета. Те оцене квалитета су релевантне и оне се узимају у обзир при избору у звање
наставника и сарадника. Квалитет наставника и сарадника се прати преко следећих елемената
квалитета:
•

Поступак и услови за избор наставника и сарадника утврђују се унапред, јавни су и
доступни оцени стручне и шире јавности. Овај поступак и услови су предмет периодичне
провере и усавршавања. Јавност поступка и услова за избор наставника и сарадника у
звања и заснивање радног односа обезбеђена је у конкурсу који се расписује у јавном
гласилу.

•

Факултет се приликом избора наставника и сарадника у звања придржава поступака
и услова путем којих оцењује научноистраживачку и педагошку активност наставника и
сарадника, а који су прописани одредбама Закона о високом образовању, Минималним
условима за избор наставника на Универзитету и статута Факултета.

•

Факултет систематски прати, оцењује и подстиче научноистраживачку и педагошку
активност наставника и сарадника. Подстицај научноистраживачке и педагошке
активности наставника и сарадника остварује се кроз планску стимулацију засновану на
признањима и наградама, а посебно кроз избор у виша наставничка и сарадничка звања.

•

Факултет спроводи дугорочну политику селекције младих кадрова и њиховог даљег
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напредка као и различите врсте усавршавања. Ову политику доноси ННВеће на предлог
декана на период од 5 година. Квалитетна селекција младих кадрова врши се пажљивим
избором на основу јавног конкурса, праћењем и провером њиховог научноистраживачког, научног и педагошког рада.
•

Напредак младих кадрова условљен је квалитетом научно-истраживачког, научног и
педагошког рада, као и квалитетом стручног усавршавања кроз разне облике тог
усавршавања (објављени радови на симпозијумима, објављени радови у часописима,
објављене публикације, vчешће на конференцијама v земљи и иностранству објављена
теоријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и стручна периодика)

•

Факултет при избору и унапређењу наставно-научног и стручног кадра посебно вреднује
повезаност рада у образовању са радом на пројектима у другим областима привредног и
друштвеног живота. То се посебно односи на пројекте организује Факултет а које
наставници и сарадници и студенти раде за привреду и друге делатности .

•

Факултет при избору и унапређењу наставно-научног, научног и стручног кадра
посебно вреднује педагошке активности наставника и сарадника

Звања наставника су: доцент, ванредни професор и редовни професор и изводе наставу на свим
нивоима студија. На Факултету се могу ангажовати и истакнути наставници са страних
универзитета, у звању гостујућих професора, који учествују у свим облицима наставе на свим
нивоима студија. У извођењу свих облика наставе на академским студијама трећег степена, у
ужој области за коју су изабрани, предвиђено је и ангажовање професора емеритуса. Факултет
запошљава довољан број наставника, који надилази захтеве овог стандарда у пољу друштвенохуманистичких наука.
Сарадничка звања су: сарадник у настави, демонстратор и асистент. У складу са усвојеном
стратегијом развоја наставног и научно-истраживачког подмлатка, Факултет обезбеђује услове
за прихватање својих најуспешнијих студената у статусу сарадника и демонстратора у настави.
Факултет пре почетка сваке школске године израђује план рада, чији је саставни део план
кадрова. Анализира се расположив кадар за наредну школску годину и при том се узима у обзир
одлазак наставника у пензију по основу година стажа или старости, одлазак наставника на друге
високошколске установе, могућност ангажовања наставника са друге високошколске установе
и др. На основу Софтвер НАТ, који је саставни део документације за акредитацију,
квантитативно се проверава испуњеност услова по Закону у погледу потребног броја
наставника у радном односу са пуним радним временом (70%), као испуњеност услова по
Стандардима у погледу оптерећења наставника и сарадника ангажовањем на факултету, односно
на другим високошколским установама. На основу евидентиране потребе за наставником,
односно сарадником из одређене уже научне области, благовремено се расписује конкурс.
Процеси именовања и избора у звања наставника и сарадника су правно регулисани и
документовани. Поступак за избор наставника и сарадника у звања спроводе ННВ, декан и
Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима по конкурсу. Потребу за избором
наставника и сарадника у звања и заснивање радног односа утврђује декан, који расписује
конкурс у складу са Законом и Статутом. У складу са Правилником, а у циљу испуњења
стандарда квалитета, декан образује Комисије за припрему извештаја о пријављеним
кандидатима на конкурс, које у анализи документације и радова кандидата утврђују да ли
кандидати испуњавају услове за избор у звања наставника и сарадника и у појединачном
извештају рангирају кандидате по квалитетима научно-истраживачког, стручног и педагошког
рада. По правилу, Комисије у извештају предлажу за избор у звање и заснивање радног односа
прво рангираног кандидата. Наставно-научно веће на основу извештаја Комисија врши избор
наставника и сарадника у звања. Комисија за обезеђење и контролу квалитета прати поступак и
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поштовање услова за избор наставника и сарадника у звања и заснивање радног односа, а у
случају одступања од минималног нивоа квалитета, упућује упозорење Комисијама које
сачињавају извештаје по конкурсу, Наставно-научном већу и декану.
Укупан број наставног особља на нивоу установе је 77 од којих 57 наставника и 20 сарадника у
настави. Од укупног броја наставника 23 наставника је у радном односу са пуним радним
временом, 7 наставника је у непуном радном односу и 27 наставника је у допунском
ангажовању. Од укупног броја сарадника у настави 8 сарадника су у радном односу са пуним
радним временом, 2 са непуним радним и 10 сарадникапо уговору о извођењу наставе.
Број сарадника завистан је од броја предмета и броја часова, а факултет врши избор и
ангажовање сарадника према сродним подручјима и предметима тако да сарадници остварују
просечно по 300 часова активних вежби годишње односно 10 часова недељно у оквиру сродних
предмета и подручја.
Факултет је на пословима сарадника у настави обезбедио студенте основних (демонстратор) и
мастер академских студија са просеком на основним студијама најмање 8, а на пословима
асистента магистре наука и студенте докторских студија који је претходне нивое студија
завршио са просечном оценом 8 и који показује смисао за наставни рад.
Из Софтвер НАТ студијских програма и установе да се увидети да наставници са пуним радним
временом изводе више од 70% часова активне наставе на свим студијским програмима
факултета.
б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)
Комисија за обезбеђење квалитета Факултета је на основу свих расположивих података који су
прикупљени у процесу самовредновања извршила SWOT анализу следећих елемената:
систематско праћење
и подстицање педагошких истраживачких истручних активности
наставника и сарадника и дугорочну политику селекције наставничког и истраживачког
подмлатка.
СНАГЕ
СЛАБОСТИ
➢ Систематско
праћење и подстицање ➢ Због опште кризе недовољно срестава
педагошких истраживачкнх и стручннх
за стално образовање наставника н
активности наставника и сарадника+++
сарадника
(нпр.
Плаћени
➢ Редовно оцењивање педаrошког рада
постдокторати, одлазак наставника на
наставника и сарадника од стране
усавршавање на дужи период у
студената. +++
иностранство итд.)+++
➢ На факултету постоји довољан број ➢ Најуспешнији студенти понекад нису
студената из којег је мoгyћe селектовати
заинтересовани
за
рад
на
будући наставнички и истраживачки
факултету.++
кадар.++
➢ Квалитетан наставни и научни кадар +++
➢ Доследно се примењују процедуре и
постпупци приликом запошљавања и
напредовања +++
➢ Јавност поступка и услова за избор
наставника и сарадника +++
➢ Вредновање
научноистраживачких
и
педагошких способности наставника и
сарадника приликом избора у звања +++
➢ Уважавање
мишљења
студената
о
педагошком раду наставника и сарадника
кроз редовно анкетирање ++
➢ Прописана форма извештаја за избор у
звање и извештаја о раду наставника +++
ШАНСЕ
ОПАСНОСТИ
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➢ Појачати
сарадњу
са
другим ➢ Најталентованнји млади људи одлазе у
високообразовним
установама
ради
иностранство или раде за међународне
мобилности наставника и сарадника. +++
компаније+++
➢ Плаћати даље школовање најбољим
студентима +++
➢ Придруживање ЕУ и и приступ њеним
ресурсима
отвара
могућност
веће
мобилности и усавршавања наставника и
сарадника +++
ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 7
На основу урађене SWOT анализе Комисија за обезбеђење квалитета Факултета је дала
предлог мера и активности за унапређење квалитета, који је на седници ННВ Факултета
одржаној 17.12.2020. године усвојен једногласно. Предлог мера и активности за унапређење
квалитета садрже следеће:
▪ Појачати сарадњу са другим високошколским установама ради интензивирања
мобилности наставника и сарадника.
▪ Подстицати наставнике да се активније укључе у рад професионалних удружења. Декан
је задужен за реализацију ове активности;
▪ Успоставити систем финансијског и нефинансијског награђивања ради стимулисања
наставника за даље усавршавање. Декан са финансијским руководиоцом да предложи
Савету и Научно-наставном већу систем награђивања до краја текуће школске године;
▪ Предузимање мера у циљу поспешења дугорочне политике селекције наставничког
подмлатка из реда постојећих студената завршне године, посебно студената мастер и
докторских студија. Задужен је продекан за реализаци ју ових мера. Неопходно је да
успостави систем комуникација са студентима, посебно пред крај школске године и да
студентима предочи могућности и услове за њихово ангажовање на извођењу вежби .
Показатељи и прилози за стандард 7:
Табела 7.1. Преглед броја наставника по звањима и статус наставника у
високошколској установи (радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по
уговору)
Табела 7.2. Преглед броја сарадника и статус сарадника у високошколској установи (радни
однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору)
Прилог 7.1. Правилник о избору наставника и сарадника
Прилог 7.2. Однос укупног броја студената (број студената одобрен акредитацијом помножен са
бројем година трајања студијског програма) и броја запослених наставника на нивоу установе
стандарди
Стандард 8: Квалитет студената
Квалитет студената се обезбеђује селекцијом студената на унапред прописан и јаван начин,
оцењивањем студената током рада у настави, перманентним праћењем и проверавањем резултата
оцењивања и пролазности студената и предузимањем одговарајућих мера у случају пропуста.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 8
Сагласно основним задацима у образовању, Факултет за информационе технологије и
инжењерство унапред утврђује услове за упис студената и на основу тога врши избор кандидата.
Услови за упис и избор кандидата унапред су познати, налазе се на сајту Факултета и у
Информатору за упис. Услови су углавном стабилни и не мењају се.
Факултет за информационе технологије и инжењерство расписује конкурс за упис на студије и
именује комисије за упис студената. Конкурс садржи: број студената за одређене студијске
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програме, услове за упис, мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења
конкурса, начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед, као и висину школарине
коју плаћају студенти.
Број студената који уписује Факултет за информационе технологије и инжењерство је усклађен са
општим важећим прописима и критеријумима које прописује Министарство просвете,науке и
технолошког развоја, затим кадровским, просторним и техничко-технолошким могућностима
установе.
Кандидат за упис на основне академске студије полаже тест провере склоности и способности ка
струци, у складу са Статутом. Редослед кандидата за упис - ранг листа кандидата утврђује се на
основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном
испиту, а применом следећих мерила: успех у средњој школи (збир просечних оцена сваког
разреда средње школе помножен са 2) вреднује се са максимално 40 бодова и резултат постигнут
на пријемном испиту, односно на Тесту за проверу општих способности и склоности ка струци –
вреднује се са максимално 60 бодова.
Посебан услов за упис на мастер академске студије су завршене основне академске студије првог
степена одговарајућег или сродног програма са остварених 240 ЕСПБ, као и резултат постигнут
на пријемном испиту, односно тесту за проверу општих способности и склоности ка струци.
На докторске студије може се уписати кандидат који зна бар један светски језик и на претходним
студијама има просечну оцену најмање 8(осам). На докторске студије може се уписати и кандидат
који има академски степен магистра наука, из одговарајуће научне области, утврђене студијским
програмом докторских студија. Редослед кандидата за упис на прву годину докторских студија се
утврђује на основу опште просечне оцене остварене на претходним студијама, дужине
студирања, остварених научних резултата, извршеној провери знања, склоности и способности и
провере знања страног језика. Провера знања, склоности и способности ће се вршити путем
интервјуа заинтересованих кандидата са професорима и руководиоцем студијског програма.
Провера знања страног језика се врши путем теста. Остварени научни резултати ће се утврдити
на основу броја бодова остварених објављивањем научних радова кандидата, дефинисаних
Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача.
Факултет за информационе технологије и инжењерство обезбеђује све потребне услове
студентима за успешно савладавање студијских програма. У случају незадовољавајућег успеха
студената предузимају се одговарајуће мере, кроз додатне часове, консултације, поновљене
колоквијуме и слично.
Пролазност студената на испитима овог студијског програма се детаљно прати и анализира.
Квалитет студената се обезбеђује селекцијом на унапред прописан и јаван начин, оцењивањем
студената током ангажовања у активној настави, перманентним праћењем и проверавањем
резултата оцењивања и пролазности студената, као и предузимањем одговарајућих мера у
случају пропуста. У том смислу Факултет за информационе технологије и инжењерство је у
потпуности применио Упутства за примену Стандарда 8 и на основу њега урађеног извештаја.
Квалитет студената се прати више елемената квалитета, а за сваки елемент је прописан
минимални ниво квалитета и поступак обезбеђења и контроле. Елемената квалитета студената су:
▪ Факултет обезбеђује потенцијалним и уписаним студентима све релевантне информације и
податке који су повезани са њиховим студијама . Ове информације се презентију у писаним
материјалима и на сајту факултета, при чему се наводе стратегија обезбеђења квалитета,
основни задаци и циљеви, опис студијских програма и опис садржаја предмета, очекивани
образовни исходи, списак наставника и сарадника са референцама, услови уписа и преноса
ЕСПБ бодова, трајање студија, накнаде трошкова на сва три степена студија, Статут,
Правилник о студијама, Правилник о упису на студије, идр.
▪ При селекцији студената за упис, Факултет вреднује резултате постигнуте у средњем
85

▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪
▪

образовању и резултате постигнуте на пријемном испиту постигнуте у складу са Законом,
Статутом и Правилником о упису на студије. Факултет спроводи селекцију кандидата
приликом уписа на студије, настојећи да обезбеди да студије упишу кандидати који су
постигли најбоље разултате у средњем образовању и на пријемном испиту-тесту за проверу
општих способности и склоности ка струци, за мастер студије да је на основу претходних
студија остварио 240 ЕСПБ и резултати на пријемном испиту, за докторске студије на основу
опште просечне оцене остварене на претходним студијама, дужине студирања, остварених
научних резултата, извршеној провери знања, склоности и способности и провере знања
страног језика.
Једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, боја коже, пол, сексуална
оријентација, етничко, национала или социјално порекло, језик, вероисповест, политичко или
друго мишљење, статус стечен рођењем, постојање сензорног или моторног хендикепа и
имовинско стање) је загарантована, као и могућност студирања за студенте са посебним
потребама.
Факултет развија критеријуме вредновања и контроле праћења наставе и унапред упознаје
студенте са обавезом праћења и активног учешћа у настави. Квалитет студената се вреднује,
односно изражава у поенима који се укључују у коначну оцену о савладаности предмета, на
основу праћења активно учешћа у настави (редовна посета настави, активно учешће у анализи
и расправи тема на предаваима и вежбама, самосталне активности или учешће у групним
активностима на изради задатака, семинарских радова, и сл.).
Студенти се оцењују помоћу унапред објављених критеријума, правила и процедура,
које су детаљно презентоване у следећим актима и документима: Статуту, Правилнику о
упису студената, организацији и правилима студирања, Правилнику о докторским
академским студијама и начину и поступку израде и одбране докторске дисертације.
Факултет систематично анализира, оцењује и унапређује методе и критеријуме оцењивања
студената по предметима, а посебно: да ли је метод оцењивања студената прилагођен
предмету, да ли се прати и оцењује рад студента током наставе, какав је однос оцена рада
студента током наставе и на завршном испиту у укупној оцени и да ли се оцењује способност
студената да примене знања.
Факултет обезбеђује коректно професионално понашање наставника током оцељиваља
студената (објективност, етичност и коректан однос према студенту) .
Факултет систематично прати и проверава оцене студената по предметима и предузима
одговарајуће мере уколико дође до неправилности у дистрибуцији оцена (сувише високих или
ниских оцена, неравномеран распоред оцена) у дужем периоду.
Факултет систематично прати и проверава пролазност студената по предметима, студијским
програмима, годинама студија и предузима корективне мере у случају сувише ниске
пролазности или других неправилности у оцењивању.
Факултет омогућава студентима одговарајући облик студентског организовања, деловаља
и учешћа у одлучивању у складу са Законом

Из елемената квалитета студената јасно се уочава да Факултет за информационе технологије и
инжењерство,доследно спроводи све захтеве везане за Стандард 8.
Наставни и истраживачки процеси на Факултету, кроз које студенти стичу одговарајуће
компетенције, организовани су у курикулумима. Свим наставним предметима, укључујући и
завршне радове, свих студијских програма, приписан је одговарајући број ЕСПБ. Број ЕСПБ је
утврђен на основу радног оптерећења студента у савлађивању предмета и применом јединствене
методологије за све студијске програме. Студенти савладавају студијски програм полагаљем
испита, чиме стичу одређени број ЕСПБ. Бодови се додељују након успешно савладаног сваког
појединачног предмета, обавезног и изборниог, и репрезентује целокупан рад студента
(активности на предавању, активности на вежбама, практични радови, пројекти, предиспитне
обавезе, испити).
Успешност студената у савлађивању одређеног предмета континуирано се прати током наставе,
а вредновање постигнућа изражава поенима. Начин стицања поена непосредно зависи од природе
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програмских садржаја и очекиваних исхода сваког наставног предмета понаособ. Вредновање
постигнућа студента засновано је на укупном броју поена које је студент стекао, а према
квалитету усвојених знаља, стечених разумеваља, постигнуте овладаности, остварене
оспособљености, до компетентне спремности на самосталан израз.
Факултет систематично прати и проверава оцене студената по предметима и предузима
одговарајуће мере уколико дође до неправилности у дистрибуцији оцена (сувише високих или
ниских оцена, неравномеран распоред оцена) у дужем периоду. Такође, систематично прати и
проверава пролазност студената по предметима, програмима, годинама и предузима корективне
мере у случају сувише ниске пролазности или других неправилности у оцењивању. Систематично
праћење пролазности студената на испитима по предметима, програмима и годинама студија,
спроводи Комисија.
Факултет систематично анализира, оцењује и унапређује методе и критеријуме оцењивања
студената по предметима, а посебно: да ли је метод оцењивања студената прилагођен предмету,
да ли се прати и оцењује рад студента током наставе, какав је однос оцена рада студента током
наставе и на завршном испиту у укупној оцени и да ли се оцењује способност сrудената да
примене знања. Поред тога, Факултет прати опхођење према студентима. Они се третирају као
равноправни партнери у наставном , истраживач ком и стваралачком процесу.
Студентски парламент је орган преко кога студенти остварују своја права и штите интересе на
Факултету. Положај, делатност, организација и надлежност Студентског парламента ближе је
одређен Правилником о раду студентског парламента, у складу са Законом. Студентски
парламент бира студента продекана, који заступа ставове студената у стручним телима
Факултета, брине о организовању образовног, истраживачког и научног рада студената, предлаже
мере за унапређивање студентског стандарда, прати стање у дотичној области и учествује у раду
студентске организације.
б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)
Комисија за обезбеђење квалитета Факултета је на основу свих расположивих података који су
прикупљени у процесу самовредновања извршила SWOT анализу следећих елемената: студентско
организовање и учествовање у одлучивању.
СНАГЕ
СЛАБОСТИ
➢ Правилник студентског парламента+++
➢ Недовољна заинтересованост студената
➢ Редовно
организовање
студената
и
за сарадњу++
формирање Студентског парламента у ➢ Ротације
чланова
Студентског
априлу месецу, сваке школске године+++
парламента, које се спроводи сваке
➢ Редовно
се
информишу
чланови
године, захтевају стално упознавање
студентског парламента о свим важнијим
нових чланова са својим обавезама и
догађајима на факултету++
дужностима. +++
➢ Представници студената су укључени у ➢ Недовољна обавештеност студената о
органе факултета ++
својим правима и обавезама++
➢ Редовно оцењинање педагошког рада
наставника и сарадника од стране
студената+++
➢ Факултет има институционални оквир који
се односи на упис и напредовање студената
+++
➢ Студентима су доступне све релевантне
информације и подаци који се односе на
Факултет и процес студирања +++
➢ Статутом Факултета загарантовани су
једнакост и равноправност студената по
свим основама +++
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➢ Правилник о организацији студија јасно
дефинише правила оцењивања +++
➢ Уписном политиком се вреднују резултати
из средње школе и са теста провере
склоности и способности +++
➢ Студенти су благовремено упознати са свим
предиспитним обвезама +++
➢ Приликом оцењивања остварен је висок
ниво
објективности
и
адекватан
критеријум+++
➢ Методе оцењивања су усклађене са
циљевима и исходима учења +++
➢ Редовно се прате и проверавају оцене
студената по предметима +++
МОГУЋНОСТИ
ОПАСНОСТИ
➢ Појачати сарадњу са студентима кроз ➢ Присуство
студената
органима
редовне радионице које би имале за циљ да
факултета је само формално. Студенти
се студентима објасни њихова партнерска
не схватају озбиљно значај њиховог
улога+++
учешћа. +++
➢ Појачати такмичарски дух студената и ➢ Коришћење студентских организација
наглашавати значај оних који предводе
од стране амбициозних студената као
студенте+++
личну промоцију++
ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 8
На основу урађене SWOT анализе Комисија за обезбеђење квалитета Факултета је дала
предлог мера и активности за унапређење квалитета, који је на седници ННВ Факултета
одржаној 17.12.2020. године усвојен једногласно. Предлог мера и активности за унапређење
квалитета садрже следеће:
▪ Задужује се декан да направи програм радионица за следећу школску годину о значају
студената као партнера факултета. Трибине ће се организовати најмање 2 пута у току
семестра.
▪ Задужује се председник Комисије за обезбеђење квалитета да направи програм
успостављања боље сарадње са студентским парламентом у циљу веће инволвираности
парламента у процес одлучивања, за следећу школскугодину.
Показатељи и прилози за стандард 8:
Табела 8.1. Преглед броја студената по степенима, студијским програмима и годинама студија на
текућој школској години
Табела 8.2. Стопа успешности студената. Овај податак се израчунава за студенте који су
дипломирали у претходној школској години (до 30.09) а завршили студије у року предвиђеном за
трајање студијског програма
Табела 8.3. Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на остварене ЕСПБ
бодове (60), (37-60) (мање од 37) за све студијске програме по годинама студија
Прилог 8.1. Правилник о процедури пријема студената
Прилог 8.2. Правилник о оцењивању
Прилог 8.3. Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од усвојених
процедура оцењивања
стандарди
Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса
Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса се обезбеђује
доношењем и спровођењем одговарајућих општих аката.
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а) Опис стања, анализа и процена стандарда 9
Факултет за информационе технологије и инжењерство обезбеђује студентима бесплатне
уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање градива у потребној количини и на
време.
На Факултету за информационе технологије и инжењерство налази се библиотека која у свом
фонду има 2250 наслова који су својом тематиком из области из које се изводи наставни процес:
инжењерски менаџмент и рачунарске науке.
Факултет за информационе технологије и инжењерство је обезбедио покривеност свих предмета
одговарајућом уџбеничком литературом, училима и помоћним наставним средствима у довољном
броју како би се обезбедило нормално одвијање наставног процеса на свим студијским
програмима.
На месту запосленог библиотекара на Факултету је лице са одговарајућим стручним
квалификацијама. Поред библиотеке студентима је на располагању и читаоница. Наставницима и
сарадницима је такође омогућено коришћење библиотеке. Библиотека је отворена радним данима
од 09 – 21 час.
Библиотека Факултета се налази у оквиру самог Факултета, опремљена је на најсавременији
начин. Библиотека има простор за рад са корисницима и он-лине интернет приступ научним
информацијама, као и читаоницу. Библиотека располаже потребном уџбеничком и допунском
широм литературом (монографије, научни часописи, друга периодична издања) неопходном за
праћење и савладавање процеса наставе. Студенти имају приступ базама података које су
неопходне за израду мастер радова и за научноистраживачки рад (COBISS идр). Библиотека
Факултета је уписана у регистар библиотека 0101 бр.06-92/2 од 20.03.2013. године. Укупан
број библиотечких јединица на факултету је 2250 јединица. Факултет поседује и е-библиотеку за
потребе својих студената
Факултет је повезан у Информациони систем Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Доситеј – Регистар истраживача Србије РИС - идентификациони број установе: 6196.
Факултет је индексиран у бази CEEOL: https://www.ceeol.com/ Факултет има презентацију у бази
истраживача и истраживачких организација Е-CRIS.
Информациони центар Факултета је опремљен савременомкомпјутерском опремом која је на
располагању студентима у току читавог дана, наставном и административном особљу. У
администрацији су уведене: електронске евиденције, електронски деловодник итд. Факултет је
опремљен са техником за снимање свих предавања, вежби, испита. Сваки студент приликом
уписа од стране факултета добија бесплатно таблет, има свој електронски индекс са свим
битним информацијама из наставе, обавезама исл.
Факултет располаже опремом за видео конференцијску везу, која омогућује наставницима,
сарадницима и студентима да прате предавања из иностранства и учествују на конференцијама.
Предузете су мере против плагијата. Завршни рад, мастер, докторска теза као и семинарски рад
иде на софтверску проверу аутентичности рада, путем софтвера EPHORUS TURNITIN.
Информатички центар студентима и наставницима пружа услуге неопходне за квалитетно
извођење студијских програма (копирање, скенирање, штампање, нарезивање ЦД и ДВД
материјала и др.). Опремљен је модерном компјутерском опремом која је на располагању
студентима у току читавог дана. У њему могу радити своје семинарске радове и друге пројекте и
користити Интернет у научноистраживачке сврхе
Факултет за информационе технологије и инжењерство има две рачунарске учионице са по 20
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рачунара који имају приступ интернету. Информатички центар је отворен радним даном од 09
– 21 час. На месту запосленог информатичара - администратора налазе се лица са одговарајућим
стручним квалификацијама.
Студентима, наставницима и сарадницима је обезбеђена неопходна обука у циљу ефективног
коришћења библиотеке и информационих ресурса. Такође им је омогућено бесплатно коришћење
радног простора на рачунарима са приступом на интернет. Предметни наставници редовно на
почетку сваког семестра, информишу студенте о уџбеницима, помоћној литератури и обавези за
доставу исте студентима.
Правилник о квалитету коришћених уџбеника садржи потребне аспекте квалитета садржаја,
структуре, стила и обима (усклађеност са бројем ЕСПБ бодова). Факултет стимулише сопствено
издаваштво тако да наставници који напишу уџбенике, збирке и практикуме Факултет издаје.
Планом рада Факултета дефинишу се потребна издања за наредну школску годину. Уџбенике
рецензирају компетентна лица. Рецензије се усвајају на Наставном већу.
Факултет се бави и електронским издаваштвом тако да постоје уџбеници и практикуми у
електронском облику.
Факултет добија научне часописе путем претплате, размене, суиздаваштва или
поклона; кроз електронска
издања
часописа омогућен
је корисницима
бесплатан
приступ; Екологика/бр.: 62/19од 25.03.2019.; Harvard Business Review - кориснички број
(Subscriber
ID)
- 438597528,
od
2009. године; Fortune
ID
088463977, од 2009. године; ELSEVIER, delevery account number: 79691592, IRRODL account:
info@fiti.edu.rs, Конзервацијске свеске/бр. 94/19 од 10.05.2019.; „Интегритет и век
конструкција“ бр. уговора: 99/19 од 13.05.2019. године; „FMU Transactions“ број уговора: 104/19
од 16.05.2019. године.
На свим студијским програмима спроводе се редовне анкете везане за издавачку делатност.
Анализом студентске анкете ОБ 1 питање како оцењујете квалитет уџбеника по садржају
(савремености и по структури (промери, питања) закључено је да су, студенти углавном
задовољни квалитетом уџбеника, радом издавачке делатности, али да постоји потреба за сталним
побољшавањем уџбеника из појединих предмета, издавањем нових уџбеника и набавке помоћне
литературе, пре свега оне литературе која се односи на практични део.
Квалитет уџбеника, литературе и информатичких ресурса се обезбеђује доношењем и
спровођењем Правилника о уџбеницима и издавачкој делатности.
Квалитет се прати преко следећих елемената:
▪ Факултет обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу, као и одговарајућа учила,
неопходну за савлађивање градива у потребој количини и на време за наставу из
сваког предмета, који су унапред познати и објављени
▪ Факултет доноси општи акт о уџбеницима. У складу са тим општим актом, Факултет
систематично прати, оцењује квалитет уџбнеика и других учила са аспекта квалитета
садржаја (савременост, тачност), структуре (примери, питања, резиме), стила и обима
(усклађеност са бројем ЕСПБ бодова). Уџбеници и друга учила која не задовољавају
стандард бивају побољшани или повучени из наставе и замењени квалитетнијим
▪ Факултет обезбеђује студентима библиотеку опремљену потребним бројем библиотечких
јединица, као и опремом за рад.
▪ Факултет систематично прати, оцењује и унапређује
структуру
и обим
библиотечког фонда. Ова стуктура и обим се усклађују са природом и садржајем предмета
и другим захтевима студијских програма, наставе у целини, као и научно-истраживачког
и научно-истраживачког рада
▪ Факултет обезбеђује студентима неопходне информатичке ресурсе за савлађивање
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▪
▪
▪
▪

градива: потребан број рачунара одговарајућег квалитета, другу информатичку опрему,
приступ интернету и осталу комуникациону опрему.
Број запослених у библиотеци и пратећим службама, као и врста и ниво њихове стручне
спреме усклађени су са националним и европским стандардима за пружање ове врсте
услуга
Компетентност и мотивисаност особља за подршку у библиотеци, читаоници и
рачунарском центру се континуирано прати, оцењује и унапређује.
Студенти се систематски упознају са начином рада у библиотеци и рачунарском центру.
Просторије намењене за смештај библиотечког фонда, архивског и осталог електронског
материјала, а нарочито студентске читаонице, смештене су у одrоварајућем делу зграде
како студентима, наставном и ненаставном особљу и осталим корисницима пружили
адекватне услове за рад.

За сваки елемент је дефинисан минималан ниво квалитета, као и поступци обезбеђења и контроле
квалитета. Елементи квалитета се проверавају и анкетирањем студената и то: Образац ОБ 1,
питање: Како оцењујете квалитет уџбеника по садржају (савремености и по структури (промери,
питања), Образац ОБ 2, Питања: Како сте задовољни обимом библотечког фонда? Како сте
задовољни квалитетом рачунарске опреме и интернет везе? Како оцењујете компетентност и
мотивисаност запослених у библиотеци, рачунарској лабораторији?, Како оцењујете
комуникацију са запосленима у библиотеци, рачунарској лабораторији? Како оцењујете
продржавање времена рада библиотеке, рачунарске лабораторије?
Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској институцији
Р.Б.

Број
489
163
652
279
143
442
118
109
227
628
301
929
2250

Књиге на српском језику
Књиге на страним језицима
Књиге на језицима националних мањина
Укупно
Монографије на српском језику
Монографије на страним језицима
Монографије на језицима националних мањина
Укупно
Часописи на српском језику
Часописи на страним језицима
Часописи на језицима националних мањина
Укупно
Уџбеници на српском језику
Уџбеници на страним језицима
Уџбеници на језицима националних мањина
Укупно
Укупно библиотечких јединица

Табела 9.2. Попис информатичких ресурса
Опрема-опис, спецификација, намена

Број

Рачунари у кабинетима наставника и сарадника.

15

91

1.

1.1. LAPTOP LENOVO, 2017., LT020101, сопствена;
1.2, LAPTOP DELL INSP N411Y, 2017., LT020905,
сопствена;
1.3. LAPTOP ACCER E-15, 2016., LT020910, сопствена;
1.4. LAPTOP DELL XPS i7, 2017., LT040909 сопствена;
1.5. LAPTOP VOSTRO V13, 2016., LT040902,
сопствена;
1.6. LAPTOP DELL INSP N411Z, 2017., LT030902,
сопствена;
1.7. LAPTOP DELL INSP N411Z 2017., LT030903,
сопствена;
1.8. LAPTOP ACER 2017., LT020905 сопствена;
1.9. LAPTOP HP 15, 2017., LH010907 сопствена;
1.10. LAPTOP HP 15, 2017., LH010903 сопствена;
1.11. LAPTOP DELL, 2020, 4000985, сопствена;
1.12. PC Terminator I7, 2020, 200259, сопствена;
1.13. PC Dell400096, 2020, 4000961, сопствена;
1.14. PC Dell400096, 2020, 4000962, сопствена;
1.15. PC Dell400096, 2020, 4000963, сопствена;
Рачунари у салама за предавања
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1.16. LAPTOP HP 15, 2017., LH010904 сопствена;
1.17. LAPTOP HP 15, 2017., LH010905 сопствена;
1.18. LAPTOP HP 15, 2017., LH010906 сопствена;
1.19. LAPTOP HP 15, 2017., LH010907 сопствена;
1.20. LAPTOP HP 15, 2017., LH010908 сопствена;
1.21. LAPTOP ACER MS2394, 2017., LA010915
сопствена;
1.22. LAPTOP ACER MS2394, 2017., LA010402
сопствена;
1.23. LAPTOP ACER MS2394, 2017., LA010403
сопствена;
1.24. LAPTOP ACER MS2394, 2017., LA010404
сопствена;
1.25.LAPTOP HP 470 G7, 2020, 2002541, сопствена;
1.26.LAPTOP DELL, 2020, 4000982, сопствена;
1.27.LAPTOP DELL, 2020, 4000981, сопствена;
1.28.LAPTOP DELL, 2020, 4000983, сопствена;
1.29.LAPTOP TOSHIBA, 2017., LT010401 сопствена
1.30.Лаптоп DELL, 2020, 4000986, сопствена;
1.31.Лаптоп HP 470 G7, 2020, 2002542, сопствена;
1.32.LAPTOP DELL, 2020, 4000984, сопствена;
2.

Рачунари у две информатичке лабораторије

41
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2.1. PC 2017., PC020903, сопствена;
2.2. PC A6, TEHNOMANIJA, 2017., PC020909,
сопствена;
2.3. PC INTEL, 2018., PC010904, сопствена;
2.4. PC A6, TEHNOMANIJA 2017., PC040920,
сопствена;
2.5. PC AMD ATHLON , 2017., PC040920, сопствена;
2.6. PC AMD, 2017., PC030921 сопствена;
2.7. PC 15, 2017., PC020925, сопствена;
2.8. PC IP 3470, 2017., PC020918, сопствена;
2.9. PC IP 3470, 2017., PC020919, сопствена;
2.10. PC IP 3470, 2017., PC020920, сопствена;
2.11. PC AMD A4 4020, 2017., PC040921, сопствена;
2.12. PC AMD A4 4020, 2017., PC040922, сопствена;
2.13. PC AMD A4 4020, 2017., PC040923, сопствена;
2.14. PC AMD A4 4020, 2017., PC040924, сопствена;
2.15. PC INTEL CORE I5-4460, 2016., PC050905
сопствена;
2.16. PC INTEL PENTIUM G2030, 2016., PC010909
СОПСТВЕНА;
2.17. PC SEMPRON LE1250, 2016., PC030910,
сопствена;
2.18. PC I3, 2016., PC040902, сопствена;
2.19. PC AMD A4-4020, 2017., PC030910, сопствена;
2.20. PC INTEL CORE I5-4460, 2017., PC050917,
сопствена;
2.21. PC INTEL CORE I5-4590, 2017., PC050909,
сопствена;
2.22. PC INTEL CELERON LE 1200, 2016., PC040916,
сопствена;
2.23.PC AMD A4 4020, 2017., PC040918, сопствена;
2.24.PC AMD A4 4020, 2017., PC040919, сопствена;
2.25.PC AMD A4 4020, 2017., PC040920, сопствена;
2.26.PC AMD A4 4020, 2017., PC040921, сопствена;
2.27.PC IP 3470, 2017., PC020917, сопствена;
2.28.. PC IP 3470, 2017., PC020918, сопствена;
2.29.PC AMD A44020, 2017., PC040916, сопствена
2.30.PC AMD A44020, 2017., PC040917, сопствена
2.31.PC Dell600410, 2020, 6004102, сопствена;
2.32.PC Dell600410, 2020, 6004103, сопствена;
2.33.PC Dell600410, 2020, 6004104, сопствена;
2.34.PC Dell600410, 2020, 6004105, сопствена;
2.35.PC Dell600410, 2020, 6004106, сопствена;
2.36.PC Dell600410, 2020, 6004107, сопствена;
2.37.PC Dell600410, 2020, 6004108, сопствена;
2.38.PC Dell600410, 2020, 6004109, сопствена;
2.39.PC Dell600410, 2020, 60041010, сопствена;
2.40.PC Dell600410, 2020, 60041011, сопствена;
2.41.PC Dell600410, 2020, 60041012, сопствена;
Рачунари у службама

10

2.42.PC Dell 100227,2020, 1002271, сопствена;
2.43.PC Dell 100227,2020, 1002272, сопствена;
2.44.PC Dell 100227,2020, 1002273, сопствена;
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3.

4.

2.45.PC Dell 100227,2020, 1002274, сопствена;
2.46.PC Dell 100227,2020, 1002275, сопствена;
2.47.PC Dell 100227,2020, 1002276, сопствена;
2.48.PC Dell 100227,2020, 1002277, сопствена;
2.49.PC Dell 100227,2020, 1002278, сопствена;
2.50.PC Dell 100227,2020, 1002279, сопствена;
2.51.PC Dell600410, 2020, 6004101, сопствена;
3.1. Аудио комплет Genius SP-H500A2.0, 2020, 2002572,
сопствена,
3.2. MIKSETA MXM802EFX, 2020, 200256, сопствена.
3.3. Webcam Logitech C270 win 10, 2020, 4000951,
сопствена
3.4. Webcam Logitech C270 win 10, 2020, 4000952,
сопствена
3.5. Webcam Logitech C270 win 10, 2020, 4000953,
сопствена
3.6. Webcam Logitech, 2020, 200009, сопствена,
3.7. Webcam Logitech, 2020, 200010, сопствена,
3.8. Webcam Logitech, 2020, 200011, сопствена,
3.9. Webcam Logitech, 2020, 200012, сопствена,
3.10. Webcam Logitech, 2020, 200013, сопствена,
3.11. Webcam Logitech, 2020, 200014, сопствена,
3.12. Webcam Logitech, 2020, 200015, сопствена,
3.13. Webcam Logitech, 2020, 200016, сопствена,
3.14. Webcam Logitech, 2020, 200017, сопствена,
3.15. Webcam Logitech, 2020, 200018, сопствена,
3.16. Webcam Logitech, 2020, 200019, сопствена,
3.17. Webcam Logitech, 2020, 200020, сопствена,
3.18. ARDUINO STARTER KIT K000007 ENG, 2019., 1560,
3.19. ARDUINO MKR LOT BUNDLE, 2019., Š1562,
3.20. RASPBERRYPI 3 MODEL B+1GBRAM, 2019.,
Š1563
3.21. ISPRAVLJAČ ZA RASPBERRYPI, 2500MA, 2019.,
Š1564
3.22. KUĆIŠTE ZA RPI PROVIDNO ZAMAGLJENO, 2019.,
Š1565
3.23. RASPBERRYPI 2.8" TOUCH SCREEN DISPLAY,
2019., Š1566,
3.24. MEMORIJSKA KARTICA STRONTIUM MICRO,
2019., Š1567
3.25. ARDUINO ENGINEERING KIT, 2019., Š1561,

25

Пројектор, сопствена;
4.1. PROJEKTOR SONY VPL DX220, 2017., PR010908,
сопствена;
4.2. PROJEKTOR BENQ MS506, TEHNOMANIJA, 2016.,
PR010901, сопствена;
4.3. PROJEKTOR BENQ MS506, TEHNOMANIJA, 2016.,
PR010902, сопствена;
4.4. PROJEKTOR BENQ MS517h, 2016., PR010903,
сопствена;
4.5. PROJEKTOR SONY, 2017., PS010401 сопствена;
4.6. PROJEKTOR SONY, 2017., PS010402, сопствена;

7
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4.7. PROJEKTOR SONY, 2017., PS010403, сопствена;
5.

Скенер, сопствена;
5.1.SKENER CANON, 2016., SC010907 сопствена;
5.2.SKENER A3, 2016., SC010908 сопствена;
5.3. A SKENER LIDE CANON 210, 2017., SC020904
сопствена;
5.4. SKENER CANON LIDE 210, 2017., SC040905,
сопствена;
5.5.SKENER CANON DR F120, 2017., SC040910,
сопствена;
5.6. SKENER CANON 9000F MARKII, 2016., SC040915,
сопствена;
5.7.SKENER CANON DR-F120, 2017., SC040919,
сопствена;
5.8.SKENER A3, 2016., SC010920, сопствена;
5.9.SKENER DR-F120, 2016., SC040909, сопствена;

6.

9

Штампач, сопствена;
6.1. ŠTAMPAČ LBP6310, 2015., SC050910 сопствена;
6.2. ŠTAMPAČ CANON IR 2016.,, 2015., SC060911,
сопствена;
6.3. ŠTAMPAČ CANON IR 2520, 2017., SC020901
сопствена;
6.4. ŠTAMPAČ CANON IRC50301, 2017., SC040902
сопствена;
6.5. ŠTAMPAČ LBP 2016.,2016., SC060905 сопствена;
6.6. ŠTAMPAČ CANON IR2016., 2017., SC0109015
сопствена;
6.7. ŠTAMPAČ za ID kartice, 2017. сопствена;

7

7.

RFID čitači, сопствена;

20

8.

NFC pisači , сопствена;

5

9.

Телевизор сопствена;

4

10.

TABLA SMART, сопствена;

4

11.

Фотокопир апарат, Ксерокс

1

12.

PROJEKTNO PLATNO сопствена;

2

13.

POJAČALO CEOPA, 2018

OS010127, сопствена;

POJAČALO CEOPA1260P, 2018., OS010128, сопствена;
PREDPOJAČALO CEOPA 70W, 2018.,
сопствена;

PJ010903

5

POJAČALO CEOPA 70 W, 2018.,PJ010202 сопствена;
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MIKSETA AUDIO, 2018., MA010901 сопствена;
MIKSETA VIDEO, 2018., MV010901 сопствена;
AUDIO KOMPLET GEMINI
сопствена;

2017., AU010901

14.

KAMERA CANON, 2016. KC010901, СОПСТВЕНА

36

15.

Детектор присуства SC1484

2

16.

Webex – platforma za daljinsku komunikaciju–2 virtuelne
učionice WPDK-2VU, 2012., сопствена;

2

17.

GoToWebinar- platforma za daljinsku komunikaciju –
virtuelne učionice GTW-2VU, 2012., сопствена;

15

18.

E-indeks veb-platforma, E-IP, projektovan na fakultetu, 2009,
сопствена;

1

19.

E-indeks Android aplikacija, EIAP, projektovan na fakultetu,
2009, сопствена;

1

20.

Booksorber, BOO-1, 2013, сопствена;

3

21.

Flipping Book Publisher aplikacija- aplikacija za digitalizaciju
štampanih izdanja, FBPA, 2013, сопствена;

4

22.

Turnitin Ephorus-софтвер за проверу аутентичности и
детекцију плагијата, TES-01, 2015., сопствена;

1

23.

Clever touch - softver za prikaz slike na grafičkoj digitalnoj
tabli, dobijen sa pametnom tablom, CT-01, 2017, сопствена;

1

24.

Clever Lynux -softver za kreiranje onlajn kurseva sa
multimedijom, (besplatan);

1

25.

Display Note- softver za digitalno prezentovanje, DNS-01,
2012, сопствена;

1

26.

EasyService, Easy Meeting za android- softver za upravljanje
sadržajima učenja na daljinu,ESM-A, 2012, сопствена;

1

➢
➢
➢
➢

СНАГЕ
СЛАБОСТИ
Постоји правилник о уџбеницима и ➢ Недовољан број примерака неких
издавачкој делатности+++
издања уџбеника+++
Постоје људски ресурси са богатим ➢ Приликом
оцењивања
искуством у издавању уџбеника+++
научноистраживачког рада наставника
Постоји адекватан простор за библиотеку++
недовољно се вреднују објављени
Инситуционални оквир за праћење и
уџбеници ++
унапређење издавачке делатности на
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Факултету +++
➢ Потписан уговор COBISS.RS +++
➢ Факултет
располаже
опремљеном
рачунарском
лабораторијом
и
информатичким центром за потребе
студената +++
➢ Факултет је располаже адекватним бројем и
квалификационом структуром запослених
+++
➢ Факултет развија библиотечку делатност у
складу са потребама студијских програма и
поседује добро опремљену библиотеку и
читаоницу. +++
➢ Факултет
инвестира
у
набавку
библиотечких јединица за потребе нових
студијских програма +++
➢ Факултет
континуирано
сагледава
мишљење студената о опремљености
библиотеке, адекватности литературе за
одређене предмете путем анкета и резултати
анкета упућују на високу оцену+++
➢ Факултет има значајну издавачку делатност
и наставници су ангажовани на писању
уџбеника +++
➢ Студентима је преко Е-индекса доступна Елитература у сваком моменту
➢ Студенти приликом уписа добијају Таблет
МОГУЋНОСТИ
ОПАСНОСТИ
➢ Сарадња са другим високообразовним ➢ Ограничена финансијска средства за
установама
и
заједничка
издавачка
набавку нових учила и опреме+++
делатност+++
➢ Заједнички рад на преводу светске познате
стручне литературе+++
ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 9
На основу урађене SWOT анализе Комисија за обезбеђење квалитета Факултета је дала предлог
мера и активности за унапређење квалитета, који је на седници ННВ Факултета одржаној
17.12.2020. године усвојен године усвојен једногласно. Предлог мера и активности за
унапређење квалитета садрже следеће:
▪ Задужује се декан да испита моrућност повезивања са другом високообразовном
установом за заједничку издавачку делатност, посебно за издавање страних издања
▪ Потребно је развијати међународну сарадњу са другим факултетима и у циљу размене
уџбеника и других публикација.
▪ Потребно је да свака катедра направи план издавачке делатности и преглед литературе
коју треба купити и на тај начин повећа и унапреди библиотечки фонд.
▪ Задужује се руководилац финансија да за финансијски план наредне године
предвиди већа средства за проширење библиотечког фонда.
Показатељи и прилози за стандард 9:
Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи
Табела 9.2. Попис информатичких ресурса
Прилог 9.1 Општи акт о уџбеницима
Прилог 9.2. Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на
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високошколској установи (са редним бројевима)
Прилог 9.3. Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори наставници запослени
на установи са бројем наставника на установи
стандарди
Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне
подршке
Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке се обезбеђује
утврђивањем надлежности и одговорности органа управљања и јединица за ненаставну подршку
и перманентним праћењем и провером њиховог рада.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 10
Факултет за информационе технологије и инжењерство има организациону структуру и систем
управљања који обезбеђују постизање задатака и циљева високошколске установе. Факултет има
орган управљања, орган пословођења, стручне органе и одговарајуће студентске организације.
Органи управљања, структура организационих јединица, њихов број, надлежности и
одговорности, као и координација и контрола се утврђују Статутом и другим актима Факултета.
Систематски се прати и оцењује њихов рад и предузимају мере за унапређење квалитета рада.
Орган управљања Факултета је Савет, органи пословођења декан, продекани и генерални
менаџер, а стручни орган - Наставно-научно веће. Катедре се образују у складу са одлуком
Наставно - научног већа Факултета за једну или више ужих научних области.Организација и
начин рада Катедри регулише се општим актом Факултета.
Савет Факултета: доноси Статут Факултета; бира и разрешава Декана Факултета; доноси
финансијски план; усваја извештај о пословању и годишњи обрачун; даје сагласност на расподелу
финансијских средстава; доноси одлуку о висини школарине; доноси опште акте из своје
надлежности; обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом.
Декан Факултета руководи пословима Факултета, представља Факултет, реализује одлуке Савета
и обавља друге послове одређене Статутом и Законом о високом образовању.
Наставно научно веће чине сви стално запослени наставници и сарадници. Веће се бави свим
питањима наставе и стручног рада. Поред сталних комисија за потребе Већа и управе факултета,
формирају се привремене комисије које се баве задацима који су им додељени.
Јавност информација је обезбеђена објављивањем података на сајту Факултета где у студенти,
наставници, запослени и остали заинтересовани информисани о свим стварима везаним за
делатност Факултета. Сајт Факултета се непрестано ажурира ради што боље информисаности.
Са садржајем нормативних аката углавном су упознати запослени, као и студенти. Представници
студентског парламента учествују у креирању нормативних аката.
Делокруг рада ненаставног особља као и њихова организација утврђени су Статутом Факултета и
Правилником о систематизацији радних места. Декан доноси Одлуку о избору и распоређивању
запослених на послове и радне задатке.
Секретар Факултета обавља послове и радне задатке предвиђене описом послова за ово радно
место и одговоран је за законитост и правилност послова који се обављају на Факултету.
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Секретар Факултета по питању остваривања законитости и правилности у раду успоставља
сарадњу са другим службама Факултета, са другим факултетима у циљу размене искустава и са
ресорним министарством. Радно место секретара Факултета је технички опремљено да може
успешно да обавља послове и радне задатке предвиђене описом радног места.
Библиотекари и књижничар
Факултета су квалификована стручна лица које ради на
прикупљању, стручној обради, чувању и процесуирању библиотечког материјала на коришћење.
Студентску службу чине шеф службе и референти који су у функцији квалитетне реализације
наставног процеса.
Информатичка подршка има за циљ да омогући брзо и квалитетно информисање наставника,
студента и других актера у образовном процесу по питањима који се односе на распоред наставе,
испита, обавезе наставника и студената. Факултет располаже сајтом као једним од основних
инструмената за обезбеђење квалитетне информације и комуникације са свим актерима у
наставном процесу, али и шире. Такође, факултет је израдио инфорациони систем Е индекс, који
поред тога што обезбеђује реализацију ДЛС студија, такође свим студентима омогућава приступ
видео прадавањима, литератури, ПТТ презентацијама и материјалима са предавања као и лак
преглед распореда часова, испитих рокова, пријаву испита, остварених предиспитних поена и др.
Руководилац финансијске службе координира и контролише приходе, трошкове и одговоран је за
правилност вођења материјално-финансијског пословања Факултета. Финансијска служба је
опремљена одговарајућом опремом која омогућава квалитетно вођење финансија и успешно
састављање периодичних извештаја и годишњих извештаја, односно завршног рачуна.
Факултет систематски прати и оцењује организацију и управљање установом следећим
елементима:
▪ Органи управљања и органи пословођења, њихове надлежности и одговорности у
организацији и управљању Факултетом су утврђени Статутом и Правилником о
организацији и систематизацији послова , у складу са Законом.
▪ Структура, организационе јединице и њихов делокруг рада, као и њихова координација и
контрола су утврђени Статутом и Правилником о организацији и систематизацији
послова, у складу са Законом
▪ Факултет систематски прати и оцењује организацију и управљање факултетом и
предузима мере за њихово унапређење
▪ Факултет систематски прати и оцењује рад управљачког, пословодног и ненаставног
особља и предузима мере за унапређење квалитета њиховог рада. Посебно прати и
оцењује њихов однос према студентима и мотивацију у раду са студентима.
▪ Услови и поступак заснивања радног односа и напредовања ненаставног особља утврђују
се општим актима Факултета и доступни су јавности.
▪ Рад и деловање управљачког и ненаставног особља су доступни оцени наставника,
ненаставног особља, студената и јавног мњења.
▪ Факултет обезбеђује број и квалитет ненаставног особља у складу са стандардом 7 за
акредитацију Факултета као установе.
▪ Факултет обезбеђује управљачком и ненаставном особљу перманентно образовање и
усавршавање на професионалном плану.
За све елементе квалитета је прописан минимални ниво квалитета, који се утврђује и
анкетирањем студената Образац ОБ 2 Мишљење студената, наствника, сарадника, запослених о
квалитету управљања факултетом и квалитетом подршке наставним процесу. Образац ОБ 2
обухвата 23 питања од којих се 15 директно односе на квалитет ненаставног особља, 5
руководства Факултета.
Укупан број ненаставног особља на установи је 8 разврстаних у складу са Правилником о
организацији и систематизацији послова на послове: секретара (1), руководиоца студентске
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службе (1), референта студентске службе (2), библиотекара (1), информатичара (1), систем
администратора за студије на даљину (1), руководиоца финансијске службе (1).
Резултати анкете који су дати у прилогу 10.2 показују да су и студенти и наставно и ненаставно
особље на сличан начин оценило рад управљачких органа и служби. Што се тиче анализе
података који се тичу ефикасности организације факултета оцена је преко 4. Ту су обухваћена и
питања о ефикасности рада Савета и ННВ које су такође преко 4, као и Декана. Студенти су у
стању да реално оцене организацију факултета, а сматрамо да су добре оцене за рад ННВ и
Сената дате у складу са задовољством ефикасношћу организације факултета. Наши студенти
имају прилику да сретну декана прво на предавањима али такође и непосредно на
консултацијиама или када имају проблем. Сматрамо да је та приступачност, коректан однос и
стално отворена врата студентима да се обрате за сва питања довела до овако високе оцене
декана.
Веома слични подаци су и код анализе разултета анкете наставника и сарадника и ненаставног
особља. Ефикасност организације факултета оцењена је преко 4. Ово је заправо потврда добре
организације рада и управљања Факултетом.
Када се ови подаци упореде са анализом која је урађена у предходном периоду, долазимо до
закључка да је задовољство веће, али свакако уједначено у просечним оценама. Можемо
закључити да је квалитет управљања високошколском институцијом задовољавајући у дужем
временском периоду.
б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)
Комисија за обезбеђење квалитета Факултета је на основу свих расположивих података који су
прикупљени у процесу самовредновања извршила SWOT анализу следећих елемената: Праћење
и оцењивање квалитета управљања институцијом, мере за унапређење и Праћење и
оцењивање квалитета рада стручних служби и ненаставноr особља, мере за унапређење.
СНАГЕ
➢ Надлежност
органа
управљања,
пословођења и стручних органа дефинисана
је Статутом+++
➢ Квалитет
управљања
се
редовно
вреднује+++
➢ Квалитет ненаставног особља се редовно
вреднује+++
➢ Организациона структура је дефинисана
правним актима++
➢ Информације о запосленима на сајту
Факултета се редовно ажурирају. ++
➢ Информатичка
писменост
запосленог
ненаставног особља је на задовољавајућем
нивоу+++
МОГУЋНОСТИ
➢ Могућност бољег информисања студената о
управљању факултетом, њеним органима и
начину рада+++
➢ Додатно образовање ненаставног особља
+++

СЛАБОСТИ
➢ Недовољна информисаност студената о
раду декана и продекана,а учествују у
оцењивању
квалитета
упраљања
установом+++
➢ Недовољно финансијских средстава за
усавршавање ненаставног особља+++
➢ Студенти нису упознати о раду Савета,
а износе ставове у анкети++

ОПАСНОСТИ
➢ Непосвећеност у оцењивању квалитета
управљања и ненаставног особља од
стране студената+++
➢ Неискреност у оцењивању колега
(ненаставног особља и управљачког
кадра) +++
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ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 10
На основу урађене SWOT анализе Комисија за обезбеђење квалитета Факултета је дала предлог
мера и активности за унапређење квалитета, који је на седници ННВ Факултета одржаној
17.12.2020. године усвојен једногласно. Предлог мера и активности за унапређење квалитета
садрже следеће:
▪ Задужен је студент продекан да заједно са деканом покрене иницијативу детаљнијег
упознавања студената о факултету као високообразовној установи, са организационом
структуром, управљањем и руководством.
▪ Задужен је декан да повремено организује заједничке скупове наставног и ненаставног
особља са циљем да укаже на значај давања искреног одговора у анкетним листићима .
Нагласити да анкета није у циљу да се неко казни, већ да се направи један корак даље у
постизању квалитета.
▪ Задужен је декан да направи реалну процену оптерећености ненаставног кадра и
предложи план усавршавања. У финансијском плану предвидети средства за
усавршавање студентске службе за усавршавање комуникација са студентима и за
усавршавање примене нових софтвера за рад студенстске службе.
Показатељи и прилози за стандард 10:
Табела 10.1. Број ненаставних радника запослених са пуним или непуним радним временом у
високошколској установи у оквиру одговарајућих организационих јединица
Прилог 10.1. Шематска организациона структура високошколске установе
Прилог 10.2. Aнализа резултата анкете студената о процени квалитета рада органа управљања и
рада стручних служби
стандарди
Стандард 11: Квалитет простора и опреме
Квалитет простора и опреме се обезбеђује кроз њихов адекватан обим и структуру.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 11
Факултет за информационе технологије и инжењерство је обезбедио квалитетан простор и опрему
неопходан за квалитетно извођење свих облика наставе на свим студијски програмима који се
реализују у институцији. Факултет за информационе технологије и инжењерство је као
акредитована установа за потребе реализације наставног процеса на свим акредитованим
студијским програмима, кроз уговоре о закупу обезбедио укупан пословни простор у површини
од 1548 м2 у складу са стандардима за акредитацију, за рад у две смене.
Факултет је у Београду је обезбедио 1548 м2 и то 836 м2 у седишту факултета, адреса Старо
сајмиште 29, Београд и 712 м2 на адреси Јурија Гагарина 149а, Нови Београд. Укупан број
студената (без ДЛС) је 665. Реалан просечан бруто простор по студенту за класично извођење
студија је 2,3 м2.
Простор се користи по уговору о закупу на неодређени период. Расположиви простор задовољава
одговарајуће урбанистичке, техничко технолошке и хигијенска услове. Укупно расположиви
простор је адекватан и задовољава стандарде и критеријуме о броју квадратних метара по
студенту, за извођење наставе у две смене. Обезбеђена је опрема која квантитатвно и
квалитативно задовољава постојеће потребе и обим рада за савремено извођење наставе на свим
студијским програмима на Факултету. Опрема за извођење наставе је у складу са здравственим и
сигурносним стандардима о чему су студенти преко својих представника обавештени. У оквиру
Факултета налазе се и просторије студентског парламента.
На Факултету се издвајају значајна средства за савремено опремање, куповину савремене опреме
најновијим моделима уређаја, пре свега информационе технологије.
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Факултет поседује примерене капацитете за квалитетно обављање своје делатности. Обезбеђен је
неометан и сталан приступ разним врстама информација у електронској форми. Студенти и
особље имају стални приступ рачунарима на радном месту у лабораторијама, кабинетима и
читаоници, као и интернет приступ. У администрацији су уведене: електронске евиденције,
електронски деловодник итд. Сви студенти, као и запослени су осигурани.
Научна истраживачка јединица Факултета је смештена у лабораторији за СИР и опремљена је
одговарајућом опремом за научноистраживачки и стручни рад, адекватном научноистраживачком
литературом, приступом електронским базама података идр. Факултет је опремио 2
компјутерске лабораторије и 3 лабораторије: Лабораторија за мерење буке, Лабораторија за
термографска испитивања и Лабораторија за анализу отпадних вода.
Факултет користи опрему наставних база-лабараторије, са којима је закључио уговор о
научноистраживачкој и пословној сарадњи. Поред многобројних научних, стручних и
високообразовних институција са којима факултет има потписане споразуме о сарадњи, за
потребе научноистраживачог рада студената, подмлатка факултета, као и заједничких
међународних пројекта, за практични рад у лабараторијама и стручно оспособљавање студената
(стручну праксу исл.), истичемо сарадњу са следећим институцијама: Институт за хемију,
технологију и металургију, Београд, Агенција за заштиту животне средине, Централни Институт
за конзервацију, Београд , идр. у којима факултет користи опрему и лабораторије. За несметан
рад обезбеђени су финансијски и остали материјални ресурси.
На Факултету су све учионице и амфитеатри опремљени клима уређајима. Факултет располаже
опремом за видео конференцијску везу, која омогућује наставницима, сарадницима и студентима
свих студијских програма да прате предавања из иностранства и учествују на конференцијама. У
циљу несметаног одвијања наставе Факултет располаже опремом за електронско ометање
недозвољених уређаја на испитима.
Библиотека Факултета се налази у оквиру самог Факултета, опремљена је на најсавременији
начин. Библиотека има простор за рад са корисницима и он-лине интернет приступ научним
информацијама, као и читаоницу. Библиотека располаже потребном уџбеничком и допунском
широм литературом (монографије, научни часописи, друга периодична издања) неопходном за
праћење и савладавање процеса наставе. Студенти имају приступ базама података које су
неопходне за израду мастер радова и за научноистраживачки рад (COBISS идр). Библиотека
Факултета је уписана у регистар библиотека 0101 бр.06-92/2 од 20.03.2013. године. Укупан број
библиотечких јединица на факултету је 2250 јединица.
Факултет поседује и е-библиотеку. Примењује се стандард за коришћење књига и других
помагала по квантитету, квалитету, рецензирању и одобравању за коришћење, а у складу са
Болоњским стандардима. Библиотека је отворена преко целог дана и сва наведена литература је
студентима на располагању.
Информациони центар Факултета је опремљен модернијом компјутерском опремом која је на
располагању студентима у току читавог дана. У њему могу радити своје семинарске радове и
друге пројекте, као и коришћење интернета у научно истраживачке сврхе. Факултет је за студенте
организовао обуку за рад на рачунарима и коришћење интернет сервиса у сопственим
просторијама и сопственом информационом опремом. Учионица за учење страних језика је
такође опремљена информационом опремом која служи за ефикасније учење страних језика.
Електронска учионица и учионица за учење страних језика су доступне и наставницима,
односно запосленим за научно истраживачки рад али и за комуникацију.
Посебан акценат Факултет даје на оспособљавање и обуку наставника да ефикасно користе
информациону технологију у наставно образовном процесу, као и оспособљавању
администрације да са студентима комуницира електронским путем. На тај начин се побољшава
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квалитет комуникације, а у исто време смањују трошкови. Факултет је опремљен са техником за
снимање свих предавања, вежби, испита. Сваки студент приликом уписа од стране факултета
добија бесплатно таблет, има свој електронски индекс са свим битним информацијама из
наставе, обавезама исл.
За извођење студијских програма обезбеђена је потребна информациона технологија коју чине
информатичка опрема напред наведена као и лиценцирани софтвери и приступ Интернету
Факултет је обезбедио опрему и комуникационо-информатичке технологије за успостављање и
одржавање двосмерне комуникације на линији наставник - студент ради реализације образовних
активности на даљину (настава, консултације, самопровере, провере знања у склопу
предиспитних обавеза, пројекти, семинарски радови и сл.).
Факултет је кроз вишегодишњи рад развио и пројектовао софтверско решење са свим потребним
елементима неопходним за потпуну симулацију наставног процеса који је назвао „Е-индекс“.
„Е-индекс“ је клијентски део апликације којој се може приступити на два начина. Преузимањем
са Googla Play-а као решење за све Андроид уређаје или кроз претраживач (browser) као решење
за све уређаје које поседују Интернет без обзира на оперативни систем. За функционисање
апликације Е-индекс није потребна додатна инсталација. На тај начин је обезбеђен приступ свим
студентима са било ког рачунара, таблета или телефона или неког другог уређаја који има
приступ Интернету.
Апликација поседује неколико сервиса који се извршају уз помоћ сервера (HP DL180 G6) који је
обезбеђен у датацентру у Немачкој (FRA-10, Kleyerstr. 79-89, 60326 Frankfurt am Main, Germany)
са конфигурацијом:
2x Intel Quad Core Xeon X5645
16GB DDR3, 2x1GB SATA2, 1x64GB SSD
SOFTWARE RAID1 (Mirror)
Windows Server 2008 R2 Enterprise (2 CPU), са оперативним системом са немереним Uplinkом: 1 x 100Mbps Full-Duplex.
За извршење сервиса користи се web server (IIS, Apache) који служи да испоручи wеб садржај и
садржај из базе подата (MySQL) до корисника. Сервер поседује и медија сервис (Windows Media
Service) који служи за испоруке видео садржаја.
Клијентска апликација Е-индекс поседују и бројне друге екстерне сервисе који нису везани за
сервер, као што je нпр апликација Пренос предавања Уживо (WEBEX aplikacija). Уз подсистем
електронске библиотеке, клијентска апликација користи и Framework FlippingBook, којим
Факултет штити ауторска права и спречава преузимање датотека за које Факултет нема право
електронске дистрибуције.
Клијентска аплакицаја Е-иднекс је компатибилна (responsive) са свим претраживачима (IE,
Firefox, Safari, Opera, Chrome) и прилагођена је свим корисницима уз помоћ Front-end Framework
Bootstrap-a чиме је омугућена једноставна и лака управљивост. Дизајн апликације је модеран и
интуитиван што крајњем кориснику (студенту) омогућава коришћење без додатног упутства
(ипак, додатно упуство је у посебном поглављу овог документа).
Технике које су коришћене са развој апликације (java, PHP, VB, .net, javascript, jQuery, AJAX,
CSS, CSS3, HTML, HTML5) омогућавају брз развој саме апликације као и њену надоградњу и
једне су од најпогоднијих комбинација за динамичке wеб апликације. Сигурност и заштита од
разних врста напада је обезбеђена са неколико заштитних система (firewall, NAT Router) на самом
серверу који не дозвољавају неовлашћени упад у систем. Свакодневни backup Базе података
обезбеђује сигурност система од губитка података.
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Сваки предмет је конципиран тако да садржи уводно предавање, недељна предавања, тестове,
пратећу библиотеку материјала, видео и аудио репродукцију предаавања. У уводном предавању
се студенту дефинисана основна структура предмета (подаци о предавачима, мејл, литература,
поглавља проучавања по недељама, предиспитне обавезе, опис и садржај колоквијума, бодовање,
структура оцене, испитна питања...)
За потребе учења на даљину Факултет поседује камере високих резолуција којима се снимају
редовна предавања која се путем Интернета, видео сервера за потребе DLS-а, дистрибутирају
студентима.
Факултет располаже простором који по величини и условима обезбеђује нормално обављање
завршног испита, рад административног особља и смештај и рад на одржавању интегрисане
рачунарске платформе за подршку учењу на даљину.

Табела 11.1. Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи
настава на студијском програму:
Укупна бруто површина у установи
Просторија
Амфитеатар
Амфитеатар
Амфитеатар
2. Учионице
Учионица
Учионица
Учионица
Учионица
Учионица
Учионица
Учионица
Учионица
Учионица
Учионица
3. Компјутерска лабораторија 1
Компјутерска лабораторија 2
4. Научноистраживачки иновациони
центар и Лабораторија за анализу
отпадних вода
5. Лабораторија за СИР, Лабораторија
за мерење буке и Лабораторија за
термографска испитивања
6. Библиотека
7. Читаоница
Укупно за извођење наставе
8. Наставнички кабинети
1.

1548 м2
Број
Ознака Површина
места
м2
80
А1
100
110
А4
165
95
А5
105
40
40
40
18
40
40
40
25
70
30
20
20
10

У1
У2
У3
У4
У5
У6
У9
У10
У11
У12
КЛ1
КЛ2
ИЦ1

53
53
53
27
53
50
65
51
85
51
20
20
25

10

ЛС1

20

3
20

БИБ
ЧИТ
1064
НК1
НК2
НК3
НК4
НК5
НК6

33
35

4
3
4
3
4
5

26
21
26
20
12
17
104

Зборница за професоре
Зборница за асистенте
Студентска служба
Секретаријат
Студентски парламент
Тоалети
Тоалет за професоре (м)
Тоалет за професоре (ж)
Тоалет за студенте (м)
Тоалет за студенте (ж)
15. Студентски клуб
16. Свечани
17. Ходник
Укупно за наставно и друго особље
УКУПНА БРУТО ПОВРШИНА У
УСТАНОВИ - СЕДИШТЕ
9.
10.
11.
12.
13.
14.

10
10
3
1
6

ЗП1
ЗА1
ССЛ
СЕК
СП1

26
20
25
12
12

2
2
2
2
10
120

ТМ1
ТЖ1
ТМ2
ТЖ2
СК1

7
7
10
10
23
190
20

484 м2
1548 м2

Табела 11.2. Листа опреме за извођење студијских програма
Опрема
1.

Лаптоп
1.1. LAPTOP LENOVO, 2017., LT020101,
сопствена;
1.2, LAPTOP DELL INSP N411Y, 2017.,
LT020905, сопствена;
1.3. LAPTOP ACCER E-15, 2016., LT020910,
сопствена;
1.4. LAPTOP DELL XPS i7, 2017., LT040909
сопствена;
1.5. LAPTOP VOSTRO V13, 2016.,
LT040902, сопствена;
1.6. LAPTOP DELL INSP N411Z, 2017.,
LT030902, сопствена;
1.7. LAPTOP DELL INSP N411Z 2017.,
LT030903, сопствена;
1.8. LAPTOP ACER 2017., LT020905
сопствена;
1.9. LAPTOP HP 15, 2017., LH010907
сопствена;
1.10. LAPTOP HP 15, 2017., LH010903
сопствена;
1.11. LAPTOP HP 15, 2017., LH010904
сопствена;
1.12. LAPTOP HP 15, 2017., LH010905
сопствена;
1.13. LAPTOP HP 15, 2017., LH010906
сопствена;
1.14. LAPTOP HP 15, 2017., LH010907
сопствена;
1.15. LAPTOP HP 15, 2017., LH010908

Намена
Настава, вежбе,СИР

број
20
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сопствена;
1.16. LAPTOP ACER MS2394, 2017.,
LA010915 сопствена;
1.17. LAPTOP ACER MS2394, 2017.,
LA010402 сопствена;
1.18. LAPTOP ACER MS2394, 2017.,
LA010403 сопствена;
1.19. LAPTOP ACER MS2394, 2017.,
LA010404 сопствена;
1.20. LAPTOP TOSHIBA, 2017., LT010401
сопствена;
2.

Рачунари
Настава, вежбе,СИР
2.1. PC 2017., PC020903, сопствена;
2.2. PC A6, TEHNOMANIJA, 2017.,
PC020909, сопствена;
2.3. PC INTEL, 2018., PC010904, сопствена;
2.4. PC A6, TEHNOMANIJA 2017.,
PC040920, сопствена;
2.5. PC AMD ATHLON , 2017., PC040920,
сопствена;
2.6. PC AMD, 2017., PC030921 сопствена;
2.7. PC 15, 2017., PC020925, сопствена;
2.8. PC IP 3470, 2017., PC020918, сопствена;
2.9. PC IP 3470, 2017., PC020919, сопствена;
2.10. PC IP 3470, 2017., PC020920, сопствена;
2.11. PC AMD A4 4020, 2017., PC040921,
сопствена;
2.12. PC AMD A4 4020, 2017., PC040922,
сопствена;
2.13. PC AMD A4 4020, 2017., PC040923,
сопствена;
2.14. PC AMD A4 4020, 2017., PC040924,
сопствена;
2.15. PC INTEL CORE I5-4460, 2016.,
PC050905 сопствена;
2.16. PC INTEL PENTIUM G2030, 2016.,
PC010909 СОПСТВЕНА;
2.17. PC SEMPRON LE1250, 2016.,
PC030910, сопствена;
2.18. PC I3, 2016., PC040902, сопствена;
2.19. PC AMD A4-4020, 2017., PC030910,
сопствена;
2.20. PC INTEL CORE I5-4460, 2017.,
PC050917, сопствена;
2.21. PC INTEL CORE I5-4590, 2017.,
PC050909, сопствена;
2.22. PC INTEL CELERON LE 1200, 2016.,
PC040916, сопствена;
2.23.PC AMD A4 4020, 2017., PC040918,
сопствена;
2.24.PC AMD A4 4020, 2017.,
PC040919,
сопствена;
2.25.PC AMD A4 4020, 2017., PC040920,
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3.

4.

5.

сопствена;
2.26.PC AMD A4 4020, 2017.,
PC040921,
сопствена;
2.27.PC IP 3470, 2017., PC020917, сопствена;
2.28.. PC IP 3470, 2017., PC020918, сопствена;
2.29.PC AMD A44020, 2017., PC040916,
сопствена
2.30.PC AMD A4 4020, 2017.,
PC040917,
сопствена
3.1. ARDUINO STARTER KIT K000007 ENG, Настава, вежбе,СИР
2019., 1560, сопствена;
3.2. ARDUINO MKR LOT BUNDLE, 2019.,
Š1562, сопствена;
3.3. RASPBERRYPI 3 MODEL B+1GBRAM,
2019., Š1563, сопствена;
3.4. ISPRAVLJAČ ZA RASPBERRYPI,
2500MA, 2019., Š1564, сопствена;
3.5. KUĆIŠTE ZA RPI PROVIDNO
ZAMAGLJENO, 2019., Š1565, сопствена;
3.6. RASPBERRYPI 2.8" TOUCH SCREEN
DISPLAY, 2019., Š1566, сопствена;
3.7. MEMORIJSKA KARTICA STRONTIUM
MICRO, 2019., Š1567, сопствена;
3.8. ARDUINO ENGINEERING KIT, 2019.,
Š1561, сопствена;
Пројектор
4.1. PROJEKTOR SONY VPL DX220, 2017.,
PR010908, сопствена;
4.2. PROJEKTOR BENQ MS506,
TEHNOMANIJA, 2016., PR010901,
сопствена;
4.3. PROJEKTOR BENQ MS506,
TEHNOMANIJA, 2016., PR010902,
сопствена;
4.4. PROJEKTOR BENQ MS517h, 2016.,
PR010903, сопствена;
4.5. PROJEKTOR SONY, 2017., PS010401
сопствена;
4.6. PROJEKTOR SONY, 2017., PS010402,
сопствена;
4.7. PROJEKTOR SONY, 2017., PS010403,
сопствена;
Скенер
5.1.SKENER CANON, 2016., SC010907
сопствена;
5.2.SKENER A3, 2016., SC010908
сопствена;
5.3. A SKENER LIDE CANON 210, 2017.,
SC020904 сопствена;
5.4. SKENER CANON LIDE 210, 2017.,
SC040905, сопствена;
5.5.SKENER CANON DR F120, 2017.,

Настава, вежбе,СИР

Вежбе,СИР

8

7

9
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SC040910, сопствена;
5.6. SKENER CANON 9000F MARKII, 2016.,
SC040915, сопствена;
5.7.SKENER CANON DR-F120, 2017.,
SC040919, сопствена;
5.8.SKENER A3, 2016., SC010920, сопствена;
5.9.SKENER DR-F120, 2016., SC040909,
сопствена;
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Штампач
6.1. ŠTAMPAČ LBP6310, 2015., SC050910
сопствена;
6.2. ŠTAMPAČ CANON IR 2016.,, 2015.,
SC060911, сопствена;
6.3. ŠTAMPAČ CANON IR 2520, 2017.,
SC020901 сопствена;
6.4. ŠTAMPAČ CANON IRC50301, 2017.,
SC040902 сопствена;
6.5. ŠTAMPAČ LBP 2016.,2016., SC060905
сопствена;
6.6. ŠTAMPAČ CANON IR2016., 2017.,
SC0109015 сопствена;
6.7. ŠTAMPAČ za ID kartice, 2017. сопствена;
RFID čitači, сопствена;
NFC pisači , сопствена;
Телевизор
9.1. TV LG LCD, 2016., TV020107,
сопствена;
9.2. TV LG CRNI, 2017., TV020101,
сопствена;
9.3. TV TOUCH VIVID, 2016., TV070112,
сопствена;
9.4. TV 60, 2018., TV010213, сопствена;

Вежбе,СИР

7

Настава, вежбе,
Настава, вежбе,
Вежбе,СИР

20
5
4

TABLA SMART, 2017., ST040901 сопствена;
INTERAKTIVNA. TABLA, 2017.,-TB020901,
сопствена;
TABLA SMART BOARD. 2017., TB020906
сопствена;
TABLA BELA. 2017., TB010901 сопствена;

Настава, вежбе,СИР

Фотокопир апарат, Ксерокс
Вежбе,СИР
PROJEKTNO PLATNO, 2017., PP010901,
Настава, вежбе,СИР
сопствена;
POJAČALO CEOPA, 2018
OS010127, Настава, вежбе,СИР
сопствена;
POJAČALO CEOPA1260P, 2018., OS010128,
сопствена;
PREDPOJAČALO
CEOPA
70W,
2018.,
PJ010903 сопствена;
POJAČALO CEOPA 70 W, 2018.,PJ010202
сопствена;
MIKSETA AUDIO,
2018.,
MA010901
сопствена;

4

1
2

5
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MIKSETA VIDEO, 2018.,
сопствена;
AUDIO KOMPLET GEMINI
AU010901 сопствена;
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.

27.

28.

MV010901
2017.,

KAMERA CANON, 2016. KC010901,
СОПСТВЕНА
Детектор присуства SC1484
Webex – platforma za daljinsku komunikaciju–2
virtuelne
učionice
WPDK-2VU,
2012.,
сопствена;
GoToWebinarplatforma
za
daljinsku
komunikaciju –virtuelne učionice GTW-2VU,
2012., сопствена;
E-indeks veb-platforma, E-IP, projektovan na
fakultetu, 2009, сопствена;
E-indeks Android aplikacija, EIAP, projektovan
na fakultetu, 2009, сопствена;
Booksorber, BOO-1, 2013, сопствена;
Flipping Book Publisher aplikacija- aplikacija za
digitalizaciju štampanih izdanja, FBPA, 2013,
сопствена;
Turnitin
Ephorus-софтвер
за
проверу
аутентичности и детекцију плагијата, TES-01,
2015., сопствена;
Clever touch - softver za prikaz slike na grafičkoj
digitalnoj tabli, dobijen sa pametnom tablom, CT01, 2017, сопствена;
Clever Lynux -softver za kreiranje onlajn kurseva
sa multimedijom, (besplatan);
Display Note- softver za digitalno prezentovanje,
DNS-01, 2012, сопствена;
EasyService, Easy Meeting za android- softver za
upravljanje sadržajima učenja na daljinu,ESM-A,
2012, сопствена;
Лабораторија за мерење буке, сопствена:
1.1. ФОНОМЕТР SW2000, 14-136dB,0,02–
12,5 kHz, 2019., сопствена;
1.2. STOLOVI, 2016., ST030920, сопствена;
1.3.STO KATEDRA, 2017.,
ST030921,
сопствена;
1.4.PC INTEL CORE 13-4170, 2017.,
PC010912, сопствена;
1.5.Штампач CANON IP7200,
2017.,
SC010908 сопствена;
1.6.Полице велике,
2017.,
PV010903,
сопствена;
1.7.TABLA ELEKTRONSKA VISION BELA,
2017., TB020901 сопствена;
1.8.TV LG42LD, 2016., TV020101, сопствена
и др.
Лабораторија за термографска испитивања,
сопствена:

Настава, вежбе,СИР
Настава, вежбе,СИР
Настава, вежбе,СИР
Настава, вежбе,СИР

36
2
2

15

Настава, вежбе,СИР

1

Настава, вежбе,СИР

1

Настава, вежбе,СИР
Настава, вежбе,СИР

3
4

Настава, вежбе,СИР
1
Настава, вежбе,СИР
1
Настава, вежбе,СИР
Настава, вежбе,СИР

1
1

Настава, вежбе,СИР
1
Вежбе,СИР

Вежбе,СИР

1

1
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2.1. 63909-1004, Термовизијска камера "FLIR"E5xt Wifi, 2019. сопствена
2.2. PC AMD A4-4020, 2017., PC040915,
сопствена
2.3. ŠTAMPAČ CANON 2520,
2015.,
SC020901 сопствена
2.4. TABLA SMART,
2017.,
ST040902
сопствена
2.5. FOTOKOPIR APAQ, 2016., FK020915
сопствена
2.6.
SKENER CANON LIDE 220, 2016.,
SC020110, сопствена
2.7. STOLOVI, 2016., ST070912, сопствена
Лабораторија за анализу отпадних вода,
сопствена:
3.1.ЛАБОРАТОРИЈСКА ЧАША NF 2000ML,
GRADUISANA GLASSCO, 2019, Š229.202,11,
сопствена;
3.2. MENZURA VF 1000ML, KLASA A SA
SERTIFIKATOM
GLASSCO,
2019,
Š139.202,07, сопствена;
3.3.ŠPRIC BOCA 500 ML PE CRVENI ČEP
LAMAPLAST, 2019., Š183,
сопствена;
3.4.ŠPRIC BOCA 1000 ML PE CRVENI ČEP
LAMAPLAST, 2019., Š185,
сопствена;
3.5.TIKVICA ODMERNA L000ML, NS 24/29,
PP
ČEP,
KLASA
A
S,
сопствена;
3.6.SERTIFIKATOM
GLASSCO,
2019.,
Š
130.202.09, сопствена;
3.7. TIKVICA ODMERNA 2000ML NS 29/32, PP
ČEP, KLASA A SASERTIFIKATOM GLASSCO,
2019., Š 130.202.10, сопствена;
3.8. ERLENMAJER ŠG 1000ML GLASSCO, 2019.,
Š 232,202.08, сопствена;
3.9. ERLENMAJER ŠG 2000ML GLASSCO, 2019.,
Š 232.202.09, сопствена;
3.10. ERLENMAJER UG 5000ML GLASSCO, 2019.,
Š 231.202.09, сопствена;
3.11.BOCA SA NAVOJEM GL45 100ML SVETLA
VTR GLASS, 2019., Š632414321100, сопствена;
3.12.
LABORATORIJSKI
PH
METAR
PH50+DHS,KOMPLET
SA
201T
DHSEIEKTRODOM
SA
TEMPERATURNIM
SENZOROM. BNC. PUFERIMA 7 I 4 IDRŽAČEM
ELEKTRODE G.BORMAC, 2019., Š50001032,
сопствена;
3.13.VODOOTPORNI UBODNI TERMOMETAR
OD -20 DO +230°C, REZOLUCIJA0.1 С, DUŽINA
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SONDE 120MM. TESTO, NEMAČKA, 2019.,
Š0560 1113, сопствена;
3.14.OKSIMETAR OXY 7 SA POLAROGRAFSKOM
SONDOM OXY DO7/MT SA3M KABLA,O2
STANDARDOM.JEDNOM
ZAMENSKOMMEMBRANOM,1X30MI
RASTVORA ZA PUNJENJE U KOFERU
ZANOŠENJENA TEREN G.BORMAC, 2019.,
Š50010202, сопствена;
3.15.FOTOMETAR MD600 (NOVA VERZIJA
MAXIDIRECT-A),KOMPLET
U
KOFERUZA
NOŠENJE NA TEREN I PRATEĆIM PRIBOROM
LOVIBOND,
2019.,
Š214020,
сопствена;
3.16.TERMОREAKTOR
RD125,TINTOMETER
LOVIBOND, 2019., Š2418940, сопствена;
3.17.TEHNIČKA VAGA-PS 2100.R2, OPSEG
2100/0,01G RADVVAG, 2019., ŠWL-212-00,
SPOSTVENA 5062014, сопствена;
3.18.ANALITIČKA
VAGA
AS220
.R2,
OPSEG220/0,0001GRADWAG, 2019., ŠAS22O.R2,
сопствена;
3.19.DESTILACIONI APARAT YL-15, N.K.
MEDLCAL INSTRUMENTS CO NINGBO
KUNGKERRY MEDICAL INSTRUMENTS CO,
2019., ŠYL-15, сопствена;
3.20.SUŠNICA UN30, 32 LITRE, SINGLE DISPLAY
MEMMERT, 2019., ŠUN30, сопствена;
3.21.ASPIRATOR BOCA SA SLAVINOM PEHD5I SA NAVOJNIM ĆEPOM IRUČKOM
BRAND, 2019., Š131170, сопствена;
3.22.STOLOVI, 2016., ST070913, сопствена;
3.23.ŠTAMPAČ IR 1018, 2016., SC030903
сопствена;
3.24. UV VIS Spektrofotometar ONDA TOUCH
UV-21 SCAN G.BORMAC
3.25. Centrifuga EBA 200 HETTICH < 1800 >

Табела 11.3. Наставно-научне и стручне базе
Редни
број
1.

2.

Назив установе
Агенција за заштиту животне
средине,Секторзаконтролуквал
итета и стањеживотнесредине,
Perkin Elmer Optima 7000DV
ICP-OS зaтeшкeмeтaлe у
суспeндoвaнимчeстицaмa ПM;
Perkin Elmer GC FID
гaснихрoмaтoгрaм; KERN
прeцизнaвaгa.
Институт за хемију,

Број
уговора
116/18 од
27.03.2018.

Место и
адреса
РужеЈованов
ић
27а,Београд

96/18 од

Њeгoшeвa

Телефон одговорног
лица
Филип Радовић
011 / 635 67 88
011 / 635 67 93

Др Јасмина
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3.

технологију и металургију:
Опрема лабораторија ИХТМ
Центра за
хемију,Поседујуинтeрнaциoнaл
нoпризнaтусeртификaциjулaбo
рaтoриja - Стaндaрд: СРПС
ИСO/ИEЦ 17025:2006 и Центра
за екологију
итехноекономику,Лaбoрaтoриje
суaкрeдитoвaнeпрeмaстaндaрду
СРПС ИСO/ИEЦ 17025:2006
пoдбрojeм 01-274.
ЦентралниИнститутзаконзерва
цију, InGaAsкамера,
којаимамогућностдаснима у
инфрацрвеномделуспектаод
900 nm до 1700nm;
Тhunderласер,
саNd:YAGкристал; 3Д
ласерскискенер

15.03.2018.
и 01/26 од
15.03.2018.

12, Бeoгрaд

Стевановић,
директор
011 / 3640227

83/18 од
02.03.2018.
и 105/1 од
05.03.2018.

Теразије 26,
Београд:

Др Сузана Полић,
директор
064 / 83 89 883

Напомена: Рецензентска комисија ће, случајним избором, проверити уговоре

Квалитет простора и опреме се обезбеђује кроз следеће елеменате квалитета:
▪ Факултет поседује примерене просторне капацитете - учионице, кабинете,
библиотеку, читаоницу, радионице, рачунарске центре и др. за квалитетно обављање своје
делатносrи,.
▪ Факултет поседује адекватну и савремену техничку, рачунарску и другу
специфичну опрему која обезбеђује квалитетно извођење наставе на свим
степенима студија.
▪ Факултет
поседује 3 лабораторије: Лабораторија за мерење буке, Лабораторија за
термографска испитивања и Лабораторија за анализу отпадних вода, опремљене из
сопствених ресурса.
▪ Факултет континуирано прати и усклађује своје просrорне капацитете и опрему са
потребама наставног процеса, научноистраживачког рада и бројем студената .
▪ Факултет свим запосленим и студентима обезбеђује неометан приступ различитим
врстама информација у електронском облику и информационим технологијама
▪ Факултет у свом саставу поседује најмање једну
просторију опремљену
савременим техничким и осталим уређајима који студентима и особљу омогућавају рад на
рачунарима и коришћење услуга рачунарског центра (фотокопирање, штампање,
скенирање, нарезивање CD и DVD материјала) .
За сваки елемент је прописан минимални ниво квалитета, а до сазнања о достигнутом нивоу
квалитета се долази и из анкета студената и наставног и ненаставнг особља. Квалитет се
процењује на основу следећих питања: Како сте задовољни адекватношћу простора у коме се
одвија настава, Библиотеке, рачунарске лабораторије. Како сте задовољни квалитетом рачунарске
опреме и интернет везе, Савременошћу опреме која се користи у настави...
У прилогу овог документа су резултати анкете студената и наставног и ненаставног особља.
Према резултатима анкете, просечна оцена је преко 4.50 што је одличан показатељ да ресурски и
простор задовољавају како студенте тако и запослене на овој институцији.
б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)
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Комисија за обезбеђење квалитета Факултета је на основу свих расположивих података који су
прикупљени у процесу самовредновања извршила SWOT анализу следећих елемената:
усклађеност просторних капацитета са укупним бројем студената и адекватност техничке,
лабораторијске и остале опреме.
СНАГЕ
СЛАБОСТИ
➢ Факултет поседује адекватне просторне ➢ Мали паркинг простор++
капацитете у сопственом власништву, у
складу
са
стандардима
и
бројем
студената+++
➢ Факултет поседује рачунарске лабораторије
за студенте+++
➢ Факултет поседује рачунарску и другу
техничку опрему за запослене+++
➢ Све просторије су пријатне за боравак,
опремљене новим намештајем и опремом++
➢ Факултет континуирано прати и усклађује
просторне капацитете и опрему са
потребама
наставног
процеса
и
научноистраживачког и стручног рада +++
➢ Рачунарски центар је на располагању
студентима током читавог дана и у њему
могу радити семинарске радове, пројекте
као и користити интернет у научноистраживачке сврхе+++
➢ Зграда установе је прилагођена студентима
са посебним потребама +++
➢ Факултет је предузео
мере против
плагијата. Завршни рад, као и семинарски
рад
иде
на
софтверску
проверу
аутентичности рада, путем софтвера
EPHORUS TURNITIN.
МОГУЋНОСТИ
ОПАСНОСТИ
➢ Сарадња
са
међународним ➢ Смањење привредне активности може
високообразовним
институцијама
на
негативно утицати у будућности на
пројектима из европских фондова +++
обезбеђење финансијских средстава +++
➢ Прикључивање ЕУ и приступ њеним
ресурсима +++
ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 11
На основу урађене SWOT анализе Комисија за обезбеђење квалитета Факултета је дала предлог
мера и активности за унапређење квалитета, који је на седници ННВ Факултета одржаној
17.12.2020. године усвојен једногласно. Предлог мера и активности за унапређење квалитета
садрже следеће:
▪ Континуирано пратити активности установе усмерене на иновирање и боље коришћење
простора;
▪ Планирати активности на унапређењу техничке опремљености расположивог простора;
▪ Интензивирати сарадњу са међународним високообразовним институцијама из земаља
ЕУ;
Показатељи и прилози за стандард 11:
Табела 11.1. Укупна површина (у власништву високошколске установе и изнајмљени
простор) са површином објеката (амфитеатри, учионице, лабораторије, организационе
јединице, службе)
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Табела 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у наставном
процесу и научноистраживачком раду
Табела 11.3. Наставно-научне и стручне базе
стандарди
Стандард 12: Финансирање
Квалитет финансирања високошколске установе обезбеђује се кроз квалитет извора
финансирања, финансијско планирање и транспарентност у употреби финансијских средстава,
што доводи до финансијске стабилности у дугом року.
Квалитет финансирања Факултета обезбеђује се кроз квалитет извора финансирања, финансијско
планирање и транспарентност у употреби финансијских средстава што доводи до финансијске
стабилности у дугом року. Извори финансирања делатности Факултета су дугорочни и стабилни,
планирају се како би се обезбедила финансијска стабилност и ликвидност у дужем временском
периоду. Извори финансирања Факултета довољни су да обезбеде квалитетно извођење наставе
најмање за период трајања студијског програма. Менаџмент квалитета финансирања(праћење,
контролисање, оцењивање и предлагање корективних мера) спроводе следећи субјекти за
обезбеђење квалитета: Наставно-научно веће, Савет, руководилац за финансије и декан
факултета.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 12
Извори финансирања Факултета је школарина студената, приход по основу израде пројеката,
организација научноистраживачких скупова у земљи и иностранству. На нивоу факултета се
доноси План пословања за сваку годину чији део чини Финансијски план. Планови се усвајају на
Факултету, на органима управљања.
Опредељење Факултета је да не повећава школарину, што је доказ да од оснивања Факултета иста
није мењана.
Политиком расподеле прихода обезбеђује се оптималан развој Факултета
налажењем компромиса између издвајања за зараде запослених, текућих трошкова пословања и
инвестирања у опрему, односно развој Факултета.
Инвестирање у опрему и простор од изузетне је важности за квалитетан образовни процес
обзиром на потребу редовног обављања и брзе амортизације електронске и рачунарске опреме.
Инвестиције у опрему и велики проценат вежби са малим групама, значајно поскупљује
образовни процес. Власник факултета је успео да у предходном периоду одговорним пословањем
обезбеди простор у сопственом власништву, да га савремено опреми и на тај начин обезбеди
сигурну будућност и могућност напредовања и развоја у другим сегментима као што је научно
исраживачки рад, квалитет библиотечких и информатичких ресурса, едукација наставног и
ненставног особља и сл.
Да би Факултет био привлачнији за све потенцијалне студенте потребно је подизати квалитет
образовног процеса у свим сегментима, што изискује и јачу финансијску подршку.
Квалитет финансирања се обезбеђује кроз документа система квалитета:
- Годишњи план пословања Факултета,
- Годишњи финансијски план.
Факултет перманентно анализира финансијско стање а у циљу остваривања солвентности и
сервисирања својих обавеза. Пословним планом Факултета који је дефинисан Поступком за
обезбеђење квалитета управљања предвиђено је да се управљање финансијама врши на начин да
оне обезбеђују несметано вршење наставе на овом студијском програму.
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Финансијским плановима Факултета предвиђена су потребна финансијска средства за период
трајања студијских програма. Финансијски план садржи јасно представљене будући планиране
приходе и расходе по врстама и динамици. Установа је обезбедила у слкаду са законом потребну
банкарску гаранцију.
Факултет у потпуности примењује Упутства за примену Стандарда 12 и прати следеће елементе:
▪ Факултет
има дугорочно
обезбеђена
финансијска средства неопходна за
реализацију
наставног
процеса,
научно-истраживачких
пројеката
и
професионалних активности. Обезбеђеност средства се врши путем финансијског плана
доступног јавности, за период трајања студијског програма, који је саставни део
пословног плана Факултета.
▪ Извори финансирања Факултета су средства које обезбеђује оснивач, школарина,
донације, поклони и завештања, средства из реализације научно-истраживачког и
стручног рада, средства остварена од пројеката и уговора у вези са реализацијом наставе,
истраживања и консултантских услуга, накнада за комерцијалне и друге услуге, семинара,
курсева и других извора у складу са законом.
▪ Факултет самостално планира распоред и намену финансијских средстава, тако да
обезбеђује финансијску стабилност и ликвидност у дужем временском периоду.
▪ Факултет обезбеђује јавност и транспарентност својих извора финансирања и начина
употребе финансијских средстава кроз извештај о пословању и годишњи обрачун који
усваја Савет.
За сваки елемент је дефинисан минимални ниво квалитета и поступак обезбеђењ и контроле, као
и корективних мера.
Континуирано обезбеђивање притицања средстава из свих, а нарочито из главних извора, а
складу са финансијским планом, прати декан. У случају застоја у притицању средстава која могу
угрозити континуитет наставног процеса, научно-стручног рада и других активности у обављању
делатности факултета, декан о томе обавештава Савет, који предузима корективне мере ради
обезбеђења планиране динамике и обим притицања финансијских средстава.
Факултет обезбеђује јавност и транспарентност свог финансијског пословања и начина употребе
финансијских средстава кроз извештај о пословању и годишњи обрачун. Финансијски извештај
сваке календарске године усваја Савет факултета.
б) Анализа слабости и повољних елемената (SWOT анализа)
Комисија за обезбеђење квалитета Факултета је на основу свих расположивих података који су
прикупљени у процесу самовредновања извршила SWOT анализу следећих елемената: извори
финансирања.
СНАГЕ
➢ Постојање
вишегодишњег
плана
финансирања са дефинисаним изворима+++
➢ Факултет одобрава уплате школарине на
рате студентима++
➢ Факултет
спроводи
рационалну
финансијску политику +++
➢ Финансијским планом предвиђена су
средства за унапређивање квалитета
наставног и научног рада +++
➢ Факултет потпуно самостално доноси
Финансијски
план
и
самостално
финансијски одлучује. +++
➢ Факултет има могућност да спроводи
активности како би увећао сопствени

СЛАБОСТИ
➢ Све слабија платежна моћ становништва,
тако и будућих студената+++
➢ Нередован
прилив
средстава
од
школарина студената+++
➢ У наредном периоду неопходно је
обезбедити средства
из различитих
извора+++
➢ Известан број запослених није довољно
мотивисан да учествује у делатностима
које
обезбеђују
додатни
прилив
средстава ++
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приход +++
МОГУЋНОСТИ
ОПАСНОСТИ
➢ Интензивирање сарадње са привредом и ➢ Платежна моћ становништва+++
остваривања
прихода
на
основу ➢ Значајно смањен наталитет+++
консалтинга, курсева иновирања знања ➢ Долазак иностраних факултета
итд.++
дампинг ценама ++
➢ Ширење тржишта кроз нове студијске
програме++
➢ Боља маркетинг кампања+

са

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 12
На основу урађене SWOT анализе Комисија за обезбеђење квалитета је дал предлог мера и
активности за унапређење квалитета, који је на седници ННВ Факултета одржаној 17.12.2020.
године усвојен једногласно. Предлог мера и активности за унапређење квалитета садрже
следеће:
▪ Задужује се декан да иницира активности на промоцији нових студијских програма у
циљу повећања броја уписаних студената.
▪ Задужује се декан да иницира сарадњу са привредом ради пружања консутантских
услуга и услуга перманентног образовања.
▪ Размотрити могућности уштеде и смањења непотребних издатака.
Показатељи и прилози за стандард 12:
Прилог 12.1. Финансијски план
Прилог 12.2. Финансијски извештај за претходну календарску годину
стандарди
Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета
Високошколске установе обезбеђују значајну улогу студената у процесу обезбеђења квалитета, и
то кроз рад студентских организација и студентских представника у телима високошколске
установе, као и кроз анкетирање студената о квалитету високошколске установе.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 13
Факултет обезбеђује значајну улогу студената у процесу обезбеђења квалитета што је дефинисано
Статутом, Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета.
Представници студената су укључени у рад Факултета, кроз рад Студентског Парламента.
Студентски представници су чланови Савета Факултета, ННВ, Комисије за контролу квалитета
и Комисије за обезбеђење квалитета.
Студенти износе своје мишљење о стратегији, стандардима, поступцима и документима којима се
обезбеђује квалитет рада установе, укључујући и резултате самовредновања и оцењивања
квалитета Факултета преко својих представика у комисијама Факултета и кроз свакодневне
контакте са запосленима.
Дефинисане су следеће студентске анкете:
- Мишљење активних студената о квалитету наставног процеса, наставника и сарадника,
- Мишљење активних студената о квалитету управљања факултетом и квалитета подршке
наставном процесу
- Мишљење кандидата за упис на факултет за оцену квалитета комуникације запослених са
странкама
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-

Мишљење дипломираних студената о квалитету рада факултета и стечених компетенција
свршених студената и Непосредни разговори Декана и продекана са студентима

Улога студената је посебно дефинисана Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета.
Организовање активног учешћа студената у перманентном осмишљавању, реализацији развоја и
евалуацији студијских програма у оквиру курикулума, као и развоју метода оцењивања, спроводи
Комисија путем анкете студената, на крају сваког семестра. Из анкете Комисија идентификује
мишљења и предлоге студената о начинима развоја и евалуације студијских програма у оквиру
курикулума, као и развоја метода оцењивања.
Факултет обавља анкетирање на основу 5 врста образаца, од којих су 4 намањени студентима:
Образац ОБ 1 - Мишљење активних студената о квалитету наставног процеса, наставника и
сарадника са 14 питања), Образац ОБ 2 - Мишљење активних студената о квалитету управљања
факултетом и квалитета подршке наставном процесу са 23 питања) Образац ОБ 4 Мишљење
кандидата за упис на факултет за оцену квалитета комуникације запослених са странкама са 8
питања. Образац бр 5 - Мишљење дипломираних студената о квалитету рада факултета и
стечених компетенција свршених студената, са 15 питања).
Улога студената у самовредновању и провери квалитета обухвата следеће елементе квалитета:
▪ Представници студената су чланови Комисије за обезбеђење квалитета и Комисије за
контролу квалитета факултета што је дефинисано Статутом и Правилником.
▪ Представници студената су чланови Савета Факултета и ННВ, што је дефинисано
Статутом и Правилником.
▪ Студенти на одговарајући начин дају мишљење о стратегији, стандардима, поступцима и
документима којима се обезбеђује квалитет, укључујући и резултате самовредновања и
оцењивања квалитета факултета.
▪ Анкетирање студената кроз које они дају ставове и мишљења о питањима из свих области
које се проверавају у процесу самовредновања.
▪ Студенти су активно укључени у процесе перманентног осмишљавања, реализације
развоја и евалуације студијских програма у оквиру курикулума и развој метода
оцењивања.
За сваки елемент је дефинисан минимални ниво квалитета, као и поступак контроле и
корективних мера.
Комисија за обезбеђење квалитета Факултета је на основу свих расположивих података који су
прикупљени у процесу самовредновања извршила SWOT анализу следећих елемената: студентска
евалуације институције, студијских програма, наставе.
СНАГЕ
СЛАБОСТИ
➢ Постојање Правилника за самовредновање и ➢ Неоправдан
страх
студената
да
оцењивање квалитета +++
објективно
изнесу
мишљења
и
➢ Дужи временски период у којем се
предлоге
по
питању
квалитета
спроводи студентска евалуација+++
Факултета.+++
➢ Постоји софтверска подршка у спровођењу
процеса анкетирања и обраде анкета++
➢ Студенти учествују у самовредновању и
провери квалитета +++
➢ Студенти учествују у раду органа и
стручним телима Факултета +++
➢ Постоји
институционалан
оквир
за
укључивање студената у рад Факултета +++
➢ Представници Студентског парламента
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активно учествују у раду Факултета
➢ Студенти активно учествују у процесу
самовредновања,
анализи
резултата
самовредновања и креирању корективних
мера+++
➢ Студенти активно учествују у развоју и
оцењивању студијских програма +++
➢ Студенти
учествују
у
промотивним
активностима Факултета +++
МОГУЋНОСТИ
ОПАСНОСТИ
➢ Драгоцена су искуства других студенатских ➢ Општа
незаинтересованост
и
организација о учешћу у раду Факултета +
малодушност студената+++
➢ Бржа
имлементација
студентских ➢ Студенти очекују брзу реакцију
предлога++
Факултета након спроведених анкета,
међутим законска регулатива у тој
области је прилично нефлексибилна
+++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 13
На основу урађене SWOT анализе Комисија за обезбеђење квалитета Факултета је дала
предлог мера и активности за унапређење квалитета, који је на седници ННВ Факултета
одржаној 17.12.2020. године усвојен једногласно. Предлог мера и активности за унапређење
квалитета садрже следеће:
▪ Комисија за обезбеђење квалитета треба да континуирано спроводи сарадњу са студентом
продеканом и представницима студентског парламента и да их образује о значају система
квалитета укључујући и значај евалуација и анкета;
▪ Радити на успостављању боље сарадње између Комисије за обезбеђење квалитета и
Студентског парламента у циљу веће инволвираности парламента у процесу одлучивања;
▪ Потребно је вршити едукацију студената у погледу њихове улоге у обезбеђењу квалитета
Факултета, значају њиховог ангажовања у раду стручних тела Факултета, односно указати
на значај искреног и објективног изношења мишљења и ставова.
▪ Радити на правовременом имплементирању предлога студената за побољшаље квалитета
Показатељи и прилози за стандард 13:
Прилог 13.1 Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и провери
квалитета
стандарди
Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета
Високошколска установа континуирано и систематски прикупља потребне информације о
обезбеђењу квалитета и врши периодичне провере у свим областима обезбеђења квалитета.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 14
Факултет континуирано и систематски прикупља потребне информације о обезбеђењу квалитета
и врши периодичне провере у свим областима обезбеђеља квалитета. Факултет доследно
спроводи утврђене стандарде и поступке за оцељивање квалитета и обављање свих задатака које
у том процесу имају субјекти у систему обезбеђења квалитета .
Факултет обезбеђује податке потребне за упоређиваље и усклађиваље са сродним страним
високошколским установама и студијским програмима у погледу квалитета. Факултет у
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оствариваљу стратегије квалитета перманентно размењује информације са другим
високошколским установама које остварују добре резултате посебно у едукацији студената.
Факултет обавља периодична самовредновања и проверу нивоа квалитета током којих проверава
спровођеље утврђене стратегије и поступака за обезбеђење квалитета, као и достизаље
жељених стандарда квалитета. У периодичним самовредноваљима обавезно је укључивање
резултата анектирања студената. Са резултатима самовредновања Факултет упознаје наставнике
и сараднике преко Наставно-научног већа, а студенте преко Студентског парламента.
Факултет је дефинисао минимални ниво квалитета елемената овог стандарда:
▪ Факултет обезбеђује спровођење утврђених стандарда и поступака за оцељиваље квалитета
и обављаље свих задатака које у том процесу имају субјекти у систему обезбеђеља.
▪ Факултет обезбеђује услове и инфраструктуру за редовно, систематско прикупљање и
обраду података потребних за оцену квалитета у свим областима које су предмет
самовредновања.
▪ Факултет обезбеђује редовне повратне информације од послодаваца, својих бивших
студената и других одговарајућих организација о компетенцијама дипломираних студената.
▪ Факултет обезбеђује податке потребне за упоређиваље са страним високошколским
установама у погледу квалитета.
▪ Факултет обавља периодична самовредновања и проверу нивоа квалитета током којих
проверава спровођење утврђене стратегије и поступака за обезбеђеље квалитета, као и
достизање жељених стандарда квалитета. У периодичним самовредноваљима обавезно је
укључиваље резултата анектирања студената. Самовредноваље мора да се спроводи
најмаље једном у три године.
▪ Са резултатима самовредноваља факултет упознаје наставнике и сараднике, студенте,
Комисију за акредитацију и проверу квалитета и јавност путем одговарајућег
извештаја.
За сваки елемент квалитета је одређен и поступак обезбеђења, контроле и корективних мера.
Наставно веће је именовало Комисију за контролу квалитета у следећем саставу:
Р.Б.
1
2
3
4
5

Презиме, средње слово, име
Велимир Ђ. Дедић
Пухарић А. Мирјана
Поднар Г. Александра
Кукић Д. Драгана
Јовановић Н. Ана

Звање
Редовни професор
Редовни професор
Дипломирани правник
Сарадник у настави
Студент

Комисија се састаје редовно и разматрају питање квалитета Установе
Наставно веће је именовало Комисију за обезбеђење квалитета у следећем саставу:
Р.Б.
Презиме, средње слово, име
Звање
1
Цвејић Ж. Радоје
Редовни професор
2
Живаљевић А. Александра
Ванредни професор
3
Поднар Г. Александра
Дипломирани правник
4
Кузмановић З. Данијела
Асистент
5
Јанковић С. Милан
Студент
Комисијe се састају редовно и разматрају питање квалитета на Факултету.
Одговорно лице за квалитет на нивоу Установе: Велимир Ђ. Дедић, Редовни професор
СНАГЕ

СЛАБОСТИ
119

➢ Постојање правилника за самовредновање и
оцењивању квалитета++
➢ Постојање
комисије
за
обезбеђење
квалитета +++
➢ Постојање
комисије
за
контролу
квалитета+++
➢ Постојање лица задуженог за квалитет+++
➢ Усаглашеност
стратегије
обезбеђења
квалитета и стратегије развоја установе++
➢ Факултет има обезбеђену инфраструктуру
за редовно систематско праћење и
обезбеђење квалитета +++
➢ На факултету се континуирано реализује и
контролише
процес
обезбеђења
и
унапређења квалитета +++
➢ Процес прикупљања података о квалитету
спроводи се периодично према календару и
у складу са одговарајућим правилницима,
процедурама и ванредно по потреби +++
➢ Факултет има успостављене и утврђене
процедуре и поступке за периодичну
проверу свих важних показатеља +++
➢ Усвојена документа везана за контролу
квалитета доступна су јавности на интернет
страници Факултета ++
➢ Факултет је унапредио информатичке
могућности, тако да може одговорити
потребама контроле и унапређења квалитета
+++
МОГУЋНОСТИ
➢ Професионализација функције квалитета,
увођење места менаџера квалитета++
➢ Стварање посебне организационе јединице
која би се бавила обезбеђењем квалитета по
узору
на
европске
високообразовне
институције
➢ Додана стимулација за ангажовање чланова
комисија
за
обезбеђењеквалитета
и
комисије за контролу квалитета

➢ Превелика улога и задаци у обезбеђењу
квалитета су делегирани комисији за
обезбеђење квалитета и комисији за конролу
квалитета, које нису професионално већ
изборно тело+++
➢ Превише административних послова се
захтева од Комисија ++

ОПАСНОСТИ
➢ Комисија се мења
(посебно чланови из реда студената),
а увођење нових чланова захтева
предходно упознавање чиме се нарушава
континуитет +++

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 14
На основу урађене SWOT анализе Комисија за обезбеђење квалитета Факултета је дала предлог
мера и активности за унапређење квалитета, који је на седници ННВ Факултета одржаној
17.12.2020. усвојен једногласно. Предлог мера и активности за унапређење квалитета садрже
следеће:
▪ Задужује се декан да испита могућност увођења новог радног места - менаџера квалитета
ради професионализације функције квалитета
▪ Задужује се декан да изгради механизма финансијског и нефинансијског мотивисања
чланова обе Комисије за истрајавање на континуираном спровођењу система квалитета .
▪ Развити сарадњу са послодавцима, како би се повећао број анкетираних послодаваца.
Показатељи и прилози за стандард 14:
Прилог 14.1 Информације презентоване на сајту високошколске установе о активностима које
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обезбеђују систематско праћење и периодичну проверу квалитета у циљу одржавања и
унапређење квалитета рада високошколске установе.
стандарди
Стандард 15. Квалитет докторских студија
Квалитет докторских студија се обезбеђује кроз унапређење научноистраживачког рада, односно
уметничкоистраживачког рада, осавремењавање садржаја студијских програма докторских
студија и редовно праћење и проверу њихових циљева, постизање научних, односно уметничких
способности студената докторских студија и овладавање специфичним академским и практичним
вештинама потребним за будући развој њихове каријере.
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 15
Факултет самовреднује акредитоване студијске програме докторских студија у складу са
Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета. Садржина студијског програма
докторских студија усклађена је са релевантним одредбама Закона о високом образовању и
Статута Факултета. Структура и основни елементи студијских програма утврђени су и
Правилником о докторским академским студијама и поступку израде и одбране докторске
дисертације, који је усклађен са Стандардима за акредитацију студијских програма докторских
студија, предвиђених Правилником о стандардима и поступку за акредитацију високошколских
установа и студијских програма, као и са Правилником о самовредновању и оцењивању
квалитета.
Факултет има организован научноистраживачки рад у области области природно-математичких и
техичко-технолошких наука.
Своју компетентност и спремност за реализацију докторских студија Факултет доказује на основу
следећих чињеница:
• Факултет је поново акредитован од стране Одбора за акредитацију научно-истраживачких
организација број: 660-01-00002/8 од 01.10.2019. године у
области природноматематичких и техичко-технолошких наука – индустријско инжењерство, инжењерски
менаџмент, инжењерство заштите животне средине и рачунарске науке, за обављање
научноистраживачке делатности јер испуњава услове прописане у члану 5. и члану 10.
правилника о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације
начноистраживачких организација.
•

•

Факултет има краткорочни и дугорочни програм научноистраживачког рада и развоја
научно-истраживачког продмлатка. Факултет константно води бригу о научном
подмлатку и унапређењу научноистраживачког процеса. У обављању своје делатности
факултет обједињује образовни и научноистраживачки рад као делове јединственог
процеса образовања. Научноистраживачки иновациони центар и Научна истраживачка
јединица Факултета опремљени су одговарајућом опремом за научноистраживачки и
стручни рад, адекватном научноистраживачком литературом, приступом електронским
базама података; за несметан рад обезбеђени су финансијски и остали материјални
ресурси. Факултет је опремио 2 компјутерске лабораторије и 3 сопствене лабораторије:
Лабораторија за мерење буке, Лабораторија за термографска испитивања и Лабораторија
за анализу отпадних вода.
Факултет користи и опрему наставних база-лабараторије, са којима је закључио уговор о
научноистраживачкој и пословној сарадњи. Поред многобројних научних, стручних и
високообразовних институција са којима факултет има потписане споразуме о сарадњи, за
потребе научноистраживачог рада студената, подмлатка факултета, као и заједничких
међународних пројекта, за практични рад у лабараторијама и стручно оспособљавање
студената (стручну праксу исл.), истичемо сарадњу са следећим институцијама: Институт
за хемију, технологију и металургију, Београд, Агенција за заштиту животне средине,
Централни Институт за конзервацију, Београд , идр. у којима факултет користи опрему и
лабораторије. За несметан рад обезбеђени су финансијски и остали материјални ресурси.
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•

•

•

•
•

•

•

Објављено је више од 900 објављених публикација у последњих десет година у научним
часописима међународног значаја, у научним часописима националног значаја,
зборницима идр., што указује на опредељење оснивача, менаџмента, наставника и
сарадника Факултета да се озбиљно баве истраживачким радом, како би резултати били
прихваћени и објављени у релевантним часописима. Од битног значаја је и чињеница да
наставници и сарадници факултета активно учествују у развоју научних области кроз
учешће и вођење научних истраживања, објављивању и презентацији резултата на многим
међународним научним скуповима и у реномираним часописима. Један број наставника су
чланови уређивачког одбора и рецезенти у домаћим и међународним часописима.
На факултету се тренутно реализује 12 пројеката од којих 7 научноистраживачких и 5 у
сарадњи са привредним и другим институцијама, чији су руководиоци наставници
стално запослени у високошколској установи. Научна сарадња с реномираним
иностраним научним институцијама једно је од основних опредељења факултета, тако да
Факултет активно учествује у међународним научноистраживачким пројектима.
Укупан број наставног особља на нивоу установе је 77 од којих 57 наставника и 20
сарадника у настави. Од укупног броја наставника 23 наставника је у радном односу са
пуним радним временом, 7 наставника је у непуном радном односу и 27 наставника је у
допунском ангажовању. Од укупног броја сарадника у настави 8 сарадника су у радном
односу са пуним радним временом, 2 са непуним радним и 10 сарадникапо уговору о
извођењу наставе.
Факултет је остварио сарадњу са више од 40 високообразовних институција из земље и
света, која се огледа кроз заједничке научноистраживачке пројекте, међународне научне
конференције, издавачку делатност, размену наставника и студената идр.
Факултет је остварио сарадњу са више од 50 институција- привредом, јавним сектором,
удружењима и другим институцијама у области научноистраживачког рада, заједничких
пројеката, издавачке делатности идр. омогућивши истраживачима рад на конкретним
пројектима.
Факултет је акредитован за 2 студијска програма докторских студија Инжењерски
менаџмент (ТТН) и Рачунарство (ПМН). На студијском програму Инжењерски менаџмент
докторских студија ангажовано је 9 наставника. Укупан број наставног особља на нивоу
студијског програма ДАС ИМ је 9 наставника. Од укупног броја наставника 7 наставника
је у радном односу са пуним радним временом, 1 наставник је у непуном радном односу
и 1 наставник је у допунском ангажовању. Компетентност свих наставника је утврђена на
основу научних радова, најмање 3 радаобјављена у часописима на SCI листи,
међународним и домаћим часописима, зборницима са међународних научних скупова,
објављених монографија и уџбеника. Сви наставници имају најмање 3 рада објављена у
часописима на SCI листи дефинисано Правилником о измени стандарда за акредитацију
студијских програма докторских студија, што указује да су способни за извођење наставе
на овом студијском програму докторских студија.Од укупног броја наставника
ангажованих на овом студијском програму 6 наставника испуњава услове за ментора, јер
имају најмање 5 радова
објављених у часописима на SCI листи дефинисаним
Правилником о измени стандарда за акредитацију студијских програма докторских
студија, што указује да су способни да буду ментори на овом студијском програму
докторских студија.
Укупан број наставног особља на нивоу студијског програма ДАС Рачунарство
је 8 наставника. Од укупног броја наставника 6 наставника је у радном односу са пуним
радним временом и 2 наставника је у допунском ангажовању. Компетентност свих
наставника је утврђена на основу научних радова, најмање 3 рада објављена у
часописима на SCI листи, међународним и домаћим часописима, зборницима са
међународних научних скупова, објављених монографија и уџбеника. Сви наставници
имају најмање 3 рада објављена у часописима на SCI листи дефинисано Правилником о
измени стандарда за акредитацију студијских програма докторских студија, што указује
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да су способни за извођење наставе на овом студијском програму докторских студија. Од
укупног броја наставника ангажованих на овом студијском програму 5 наставника
испуњавају услове за ментора у области рачунарских наука јер имају најмање 5 радова
објављених у часописима на SCI листи дефинисаним Правилником о измени стандарда за
акредитацију студијских програма докторских студија, што указује да су способни да
буду ментори на овом студијском програму докторских студија.
• Компетентност свих наставника је утврђена на основу научних радова објављених у
међународним и домаћим часописима, зборницима са међународних научних скупова,
објављених монографија и уџбеника. Сви наставници имају одговарајући број М бодова за
објављене радове у категоријама дефинисаним Правилником о измени стандарда за
акредитацију студијских програма докторских студија, што указује да су способни за
извођење наставе
на студијским програмима докторских студија. Наставници
компетенције за извођење наставе на докторским студијама доказују списком радова и
подацима о учешћу у домаћим и међународним научноистраживачким
пројектима.Дефинисана је процедура именовања ментора у којој се проверава да ли
ментор задовољава услове стандарда.
Програми докторских студија на Факултету представљају логичан наставак основних и мастер
академских студија (добијена уверења о акредитацији на основним и мастер студијама у области
инжењерског менаџмента,рачунарства), заснованих на препорукама Болоњске декларације кроз
које су студенти добили фундаментала знања из одговарајућих научних дисциплина.
Факултет прати, анализира и унапређује постизање научних, односно уметничких способност и
академских и специфичних практичних вештина својих студената ценећи:
- научноистраживачке резултате и оспособљеност свршених студената докторских студија да
резултате саопштавају на научним конференцијама, објављују у научним часописима са
рецензијом и презентују јавности;
- доприносе у развоју научне дисциплине кроз укључивање у домаће или међународне
научноистраживачке пројекте;
- развој вештина и спретности у употреби знања у одговарајућем подручју;
- поштовање принципа етичког кодекса и добре научне праксе;
Студирањем на докторским студијама развијају се код сваког студента способности креативног
размишљања и закључивања, самосталног и тимског рада. Кроз истраживачке активности, које су
циљеви студијских програма, код студената се развија систематски и аналитички приступ
решавању проблема који се пре свега заснива на проучавању и анализи досадашњих знања и
достигнућа у оквиру поља истраживања објављених у научним часописима, зборницима
међународних научних конференција и другим изворима научних информација укључујући
светске референтне базе научних података.
Од студента докторских студија се очекује да самостално спроводи оригинална научно и
практично релевантна истраживања феномена и проблема у области инжењерског менаџмента и
рачунарства, писање и објављивање научноистраживачких радова, учествовање и презентација
резултата истраживања на међународним научним скуповима. Рад мора бити објављен или
прихваћен за објављивање у часопису са листе часописа категорисаних од стране ресорног
министарства.
Овом аспекту образовања младих научника на Факултету се придаје велика важност. Факултет је
организатор и суорганизатор међународних научних конференција „Application of new
technologies in management and economy“, "Law, Economy and Management in Modern Ambiance",
„Холокауст“ подржане од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
национална научна конференција „ЕКОЛОГИКА“ у сарадњи са научним-стручним друштвом за
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заштиту животне средине Србије, факултетима из земље и иностранства, са којима је Факултет
потписао споразуме, национална научна конференција „Савремени проблеми и могућа решења
стратегије и стратегијског менаџмента“ подржана од стране ресорног министарства. На овим
међународним конференцијама годишње учествује преко 300 учесника из 10 земаља света. О
томе најбоље сведоче зборници радова са ових конференција са међународним уређивачким
одбором и рецезентима. Зборници са ових конференција су финансирани од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Такође, факултет је организовао низ међународних и
стручних скупова у сарадњи са локалном самоуправом, другим привредним институцијама и
друштвима.
Факултет посебно прати и подстиче надарене студенте да се баве научноистраживачким радом, и
у том правцу су издвојена финансијска средства за развој научноистраживачког подмлатка.
Стандардима за акредитацију студијских програма докторских студија, које је донео Национални
савет за високо образовање, као и Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета
Факултета, утврђени су стандарди квалитета студијских програма, њихова припрема и усвајање,
доступност информација о студијским програмима, као и квалитативни и квантитативни
показатељи на основу којих се процењује квалитет студијских програма. Поред тога,
Правилником се предвиђају и поступци за обезбеђење квалитета студијских програма.
Анализа студијских програма докторских академских студија показује да испуњава све неопходне
стандарде његовог квалитета, што значи да:
- има 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ
бодова на основним академским и мастер академским студијама;
- садржи све елементе утврђене Законом;
- има научно утемељење;
- курикулум студијског програма докторских студија има јасно дефинисану сврху и улогу
у образовном систему (развој науке, критичког мишљења и образовање кадрова оспособљених да
самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања, као и да критички процењују
истраживања других) ;
- сврха студијског програма докторских студија је јасно и недвосмислено формулисана и у
складу је са основним задацима и циљевима Факултета;
- циљеви студијског програма докторских студија су дефинисани (постизање научних
способности и академских вештина, развој креативних способности и овладавање специфичним
практичним вештинама потребним за будући развој каријере) и усклађени са савременим
правцима развоја одговарајуће научне дисциплине у свету и задацима и циљевима Факултета;
- савладавањем студијског програма докторских студија студент стиче опште и
специфичне способости које су подређене квалитетном обављању стручне и научне делатности
- курикулум студијског програма докторских студија садржи листу и структуру обавезних
и изборних предмета и њихов опис, као и докторску дисертацију као завршни део студијског
програма докторских студија, која је самостални научни рад студента;
- постоји усклађеност студијског програма докторских студија са савременим светским
токовима и стањем у области инжењерског менаџмента и рачунарства и упоредивост са
студијским програмима докторских студија одговарајућих страних високошколских установа;
- Факултет уписује студенте на студијски програм докторских студија у складу са
друштвеним потребама и потребама развоја науке, образовања, културе и својим ресурсима, с тим
што се услови за упис студената на студијски програм докторских студија утврђују Законом о
високом образовању, Статутом Факултета, као и Правилником о докторским академским
студијама и поступку израде и одбране докторске дисертације
- услови и поступци који су неопходни за завршетак докторских студија и добијање
дипломе одређеног нивоа образовања јасно су дефинисани, усклађени су са циљевима,
садржајима и обимом акредитовања студијских програма и учињени су доступним јавности на
сајту Факултета.
- курикулуми студијског програма докторских студија и силабуси у оквиру програма
утврђују да се оцењивање студената врши непрекидним праћењем рада студената и на основу
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поена стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита; докторска дисертација
представља самостални научноистраживачки рад, који се оцењује на основу њеног научног
доприноса.
- Као основа у конципирању наставног плана ДС Инжењерски менаџмент коришћени су
програми следећих образовних институција у свету који су еквивалентни програмима наших
докторских студија, уз неопходно прилагођавање домаћим условима:
1. University of Padova, Italija
http://www.unipd.it/en/phd-program-management-engineering-and-real-estate-economics
http://www.gest.unipd.it/en/research/phd-programmes/management-engineering-and-real-estateeconomics/management-engineering-specialization/research-topics
2. Thayer school of engineering at Dartmouth, Engleska
http://engineering.dartmouth.edu/academics/graduate/phd/
http://engineering.dartmouth.edu/academics/graduate/innovation/requirements
http://engineering.dartmouth.edu/academics/graduate/phd/first-year
3. Stanford Univerzitet, USA
https://msande.stanford.edu/academics/graduate-programs/doctoral-program
https://msande.stanford.edu/admissions/graduate/phd-admission
4. The George Washington University, Washington DC, USA
http://nearyou.gwu.edu/accel-emse-vca/curriculum.html
http://emse.offcampus.gwu.edu/wp-content/uploads/2015/07/Spring-2-2016-Online-D.Eng_.flyer.1.13.16.pdf
5. TEXAS TECH UNIVERSITY, USA
http://www.depts.ttu.edu/ieweb/grad/phd-sem/curriculum.php
6. Northwesetrn University, USA
http://www.mccormick.northwestern.edu/industrial/documents/phd-programs/current-phdstudents/major-minor-areas.pdf
http://www.mccormick.northwestern.edu/industrial/phd-program/curriculum-focus-areas.html

-

Као основа у конципирању наставног плана ДС Рачунарство коришћени су програми
следећих образовних институција у свету који су еквивалентни програмима наших
докторских студија, уз неопходно прилагођавање домаћим условима:

1. FЕR, Sveučilište u Zagrebu
https://www.fer.unizg.hr/
https://www.fer.unizg.hr/studiji/doktorski_studij
http://www.fer.unizg.hr/studiji/doktorski_studij/nastava/kolegiji_i_satnica
2. Fakulteta za informatiko in računalništvo, Univerzitet u Ljubljani
Doktorski program Računalništvo in informatika (Računarstvo i informatika)
https://fri.uni-lj.si/sl
https://fri.uni-lj.si/sl/studij/doktorski-studij
https://fri.uni-lj.si/sl/studijski-program/racunalnistvo-informatika-2
3. University of Texas in Austin, Computer Science
https://www.cs.utexas.edu/
http://www.cs.utexas.edu/graduate-program/courses/diversity-courses
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4. Norwegian University of Science and Technology, Norway
https://www.ntnu.edu/
https://www.ntnu.edu/studies/phdis/programme-components

Начин и поступак припреме и одбране докторске дисертације уређен је Статутом Факултета и
Правилником о докторским академским студијама и начину и поступку израде и одбране
докторске дисертације. Декан Факултета, на предлог Наставно – научног већа Факултета,
одређује састав Комисије опонената, која има задатак да, учешћем признатих научника са
државних, приватних и иностраних факултета, да научни допринос изради докторске дисертације,
поштујући прописане стандарде и научне захтеве у том смислу.
Рукопис докторске дисертације иде на софтверску проверу аутентичности дисертације, путем
софтвера EPHORUS TURNITIN.Факултет је потписао уговор о сарањи са пружаоцем услуга,
холандском компанијом EPHORUS, лидером на превенцији плагијата, научних и других писаних
радова.
Одбрана докторске дисертације је јавна а датум одбране се објављује на огласној табли и сајту
Факултета. Одбрана докторске дисерације се снима и путем интернета се преноси у форми –
LIVE-STREAM, па свако заинтересован са стране може уживода гледа, да се укључи, поставља
питања и добије одговор,односно учествује у дискусији.
Анализа научне компетентности наставника ангажованих на докторским студијама и досадашњих
резултата у менторском раду показује да наставно особље има потребне научне квалификације за
извођење студијског програма докторских студија.
За извођење студијског програма докторских академских студија обезбеђени су одговарајући
просторни, технички, библиотечки, информатички и други ресурси, примерени карактеру
докторских студија и предвиђеном броју студената. Обезбеђен је неометан и сталан приступ
разним врстама информација у електронској форми. Студенти имају стални приступ рачунарима
на радном месту у лабораторијама, кабинетима и читаоници, као и интернет приступ. Студенти
докторских студија имају приступ базама података које су неопходне за израду докторских
дисертација и за научноистраживачки рад (COBISS и др). Сваки студент приликом уписа од
стране факултета добија бесплатно таблет, има свој електронски индекс са свим битним
информацијама из наставе, обавезама исл.
Факултет има презентацију у бази истраживача и истраживачких организација Е-CRIS.
.Факултет је повезан у Информациони систем Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Доситеј – Регистар истраживача Србије РИС - идентификациони број установе: 6196.
Студијски програм докторских академских студија припрема се и усваја на начин предвиђен
Законом о високом образовању, Статутом Универзитета Унион “ Никола Тесла“ и Статутом
Факултета. Предлог студијског програма утврђује Наставно-научно веће Факултета, с тим што у
поступку припреме његовог предлога активно учествују наставници и сарадници Факултета, као
и представници студената. Измене и допуне студијског програма усваја Наставно-научно веће на
основу извештаја Комисије за обезбеђење квалитета. На предлог Наставно-научног већа
Факултета, наведене студијске програме усваја Сенат Универзитета Унион “ Никола Тесла“ у
Београду.
Учешће студената у осигурању и оцењивању квалитета студијског програма докторских
академских студија обезбеђено је тиме што су представници студената чланови Комисије за
контролу квалитета и Комисије за обезбеђење квалитета и осталих тела у систему осигурања
квалитета. Студенти оцењују квалитет студијских програма и на седницама Студентског
парламента, који је, поред осталог, надлежан да разматра питања у вези са осигурањем и оценом
квалитета наставе, анализом ефикасности студирања, унапређењем мобилности студената и
подстицањем њиховог научно-истраживачког рада.
126

Све информације о акредитованом студијском програму докторских академских студија,
условима и начинима његовог остваривања, као и о условима за стицање научног назива Доктор
наука - индустријско инжењерство / инжењерски менаџмент, (Др) и Доктор наука - Рачунарске
науке (Др). Факултет је учинио доступним студентима и јавности преко публикације коју редовно
објављује у штампаном и електронском облику (сајт Факултета), најкасније даном објављивања
конкурса за упис студената.
Наставници и сарадници су упознати са свим захтевима које, у оквиру студијског програма
докторских академских студија, докторска дисертација треба да испуни, посебно у оквиру њене
академске методологије, формалних аспеката, практичне оријентације и критеријума оцењивања.
Сви ти захтеви прописани су Правилником, објављени су на сајту Факултета, тако да су доступни
наставницима, студентима и најширој јавности.
Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета предвиђени су стандарди квалитета
студијског програма, као и поступци за обезбеђење квалитета.
Факултет обезбеђује менторски рад као подршку сваком студенту, како би на тај начин
непрекидно пратио и анализирао напредовање студента кроз стицање знања и вештина непходан
за даљи развој каријере и напредак у истраживању и раду на пројектима. Континуирано се прати,
критички оцењује и непрекидно подстиче научни напредак наставника, посебно ментора у
настојању да унапређује однос броја потенцијалних ментора према броју студената докторских
студија а у циљу стварања повољнијег истраживачког окружења за своје студенте. У том правцу
наставници су у обавези да годишње достављају Образац за НИО наставника и сарадника ОБ-14.
Факултет депонује докторске дисертације пројекте у јединствен репозиторијум који је трајно
доступан јавности (сајт факултета) и обезбеђује јавну доступност реферата о прихватању
дисертације и објављених научноистраживачких резултата које је кандидат остварио.
У претходном периоду квалитет студијског програма докторских академских студија оцењивали
су само студенти докторских студија.
Резултати анкетирања студената докторских студиија Факултета показују да важећи студијски
програми докторских академских студија Инжењерски менаџмент и Рачунарство обезбеђују
остваривање циљева који су дефинисани тим студијским програмима. Из извештаја о резултатима
анкете студијских програма докторских академских студија Инжењерски менаџмент и
Рачунарство произлази закључак да су студенти задовољни квалитетом студијских програма.
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према условима које дефинишу стандарди
за акредитацију је компетентан и мотивисан
+++
Компетентност
ментора
према
стандардима+++
Подаци о студијским
програмима
докторских студијама су јавно доступни на
сајту факултета +++
Факултет има
остварену сарадњу са
научноистраживачким установама у земљи
и свету+++
Факултет прати, анализира и унапређује
постизање научних и академских и
специфичних практичних вештина својих
студената+++

➢
➢
➢

➢

СЛАБОСТИ
Одлазак потенцијалних кандидата за
упис на докторске студије
у
иностранство (++)
Немогуће укључивање докторанада на
постојеће научне пројекте ресорног
министарства+++
Продужавање пројектног циклуса од
стране ресорног министарства, без
могућности
укључивања
нових
истраживача+++
У јавности лош имиџ створен за
докторске студије због плагијата, још
један повод за одлазак надарених
студената у иностранство++
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➢ Најбољи студенти ангажовани у својству
асистента+++
➢ Факултет има сопствене материјалне и
научноистраживаче ресурсе, простор и
опрему за студенте докторских студија+++
➢ Усаглашеност студијских програма са
савременим светским тековинама и стањем
науке и струке, са студијским програмима
одговарајућих страних високошколских
установа+++
МОГУЋНОСТИ
ОПАСНОСТИ
➢ Повећати сарадњу са високообразовним ➢ Ригорознији стандарди у овој области
установама из окружења и заједнички
који захтевају параметре које млађе
конкурисати за међународне пројекте и
високошколске установе не могу
финансирање докторанада из европских
испунити++
извора.+++
➢ Иностране институције са повољнијим
➢ Објављивање
конкурса
ресорног
условима
и
атрактивнијим
министарства
за
научноистраживачке
програмима++
пројекте+++
➢ Тенденција
и
потреба
младих
за
усавршавањем у академском и научном раду
(+++)
ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 15
На основу урађене SWOT анализе Комисија за обезбеђење квалитета Факултета је дала предлог
мера и активности за унапређење квалитета, који је на седници ННВ Факултета одржаној
17.12.2020. године усвојен једногласно. Предлог мера и активности за унапређење квалитета
садрже следеће:
▪ Потребно је наставити са иновирањем и унапређењем свих процеса везаних за унапређење
квалитета докторских студија;
▪ Наставити са одабиром компетентних чланова Опонентске комисије у зависности од теме
докторске дисертације и области истраживања;
▪ Наставити са праћењем студијско истраживачког рада-семинара, радова докторанда и
рукописа докторске дисертације кроз софтверску проверу аутентичности, путем софтвера
EPHORUS TURNITIN;
▪ Наставити са снимањем одбрана докторских дисерација и преношења путем интернета у
форми – LIVE-STREAM;
▪ Активности катедри факултета за нове научноистраживачке пројекте и публикације
резултата;
▪ Активности на спровођењу цитата у високорангираним часописима;
▪ Поштовање принципа етичког кодекса и добре научне праксе континуирано предочити
студентима.
▪ Активности Савета докторских студија који ће се, поред већ формираних других
организационих јединица, бавити уједначавањем квалитета свих докторских студија.
Показатељи и прилози за стандард 15:
Табела 15.1. Списак свих акредитованиг студијских програма докторских студија,
Табела 15.2. Списак организационих јединица, које се баве уједначавањем квалитета свих
докторских студија на високошколској установи ( Савет докторских студија, докторска школа... )
Табела 15.3. Списак чланова организационих јединица за квалитет докторских студија
високошколске установе
Прилог 15.1 Правилник докторских студија
Прилог 15.2 Извод из Статута који регулише докторске студије
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Прилог 15.3 Правилник о раду докторске школе
Прилог 15.4 Правилник о избору ментора
Прилог 15.5 Поступак израде и одбране докторске дисертације односно докторског уметничког
пројекта
стандарди

III ОПШТА ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА НА ФАКУЛТЕТУ ЗА
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ИНЖЕЊЕРСТВО
На основу Закона о високом образовању, Правилника о стандардима за самовредновање и
оцењивање квалитета високошколских установа Националног савета за високо образовање,
Правилника о самовредновању и оцењивању квалитета Факултета за информационе
технологије и инжењерство, Универзитета Унион „Никола Тесла“, Београд, Савет Факултета,
на седници одржаној 17.12.2020.године донео је
Општу оцена испуњености стандарда са предлогом будућих мера:
Стандард 1: Стратегија обезбећења квалитета
Оцена испуњености стандарда: Квалитет задовољава у потпуности
Мере за унапређење :
▪ Осигурати сарадњу са свим субјектима обезбеђења квалитета Факултета;
▪ Мотивисати чланове Комисије за обезбеђење квалитета, како би били још успешнији и
ефикаснији у свом раду;
▪ Континуирано радити на едукацији наставног и ненаставног особља у циљу унапређења
квалитета;
▪ Континуирано спроводити обуке субјеката квалитета из реда менаџмента надлежних за
контролисање извршења циљева квалитета;
▪ Мотивисати недовољно заинтересовано наставно и ненаставно особље у циљу
унапређења квалитета;
▪ Мотивисати наставно особље да пружи већи креативни допринос унапређењу квалитета
студијских програма, како постојећих, тако и нових студијских програма;
▪ Санкционисати чланове комисије за контролу квалитета и друге субјекте који не
испуњавају преузете обавезе и не придржавају се прописаних процедура;
▪ Доносити и усвајати Акциони план за сваку школску годину, пратити реализацију
планираних активности на унапређењу квалитета;
▪ Урадити анализу нивоа квалитета по свим областима и на основу ње идентификовати
оне области у којима је квалитет нижи од од просечног квалитета, анализирати узроке и
припремити предлог за довођење истог у ниво просека;
▪ Усвојену Стратегију, као и пратеће документе и у наредном периоду промовисати и
периодично преиспитивати.
Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета
Оцена испуњености стандарда: Квалитет задовољава у потпуности
Мере за унапређење :
▪ Континуирано преиспитивати елементе система обезбеђења квалитета.
▪ Креирати подстицајне мере за запослене и студенте да учествују и унапређењу квалитета
и санкционисати чланове који не доприносе унапређењу квалитета.
▪ Континуирано спроводити едукацију наставника и ненаставног особља за спровођење
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▪
▪
▪

поступака и активности у процесу управљања квалитетом.
Тежити бољој усклађености стандарда за унапређење студијских програма са
стандардима развијених европских земаља.
Потребно је техничку подршку обезбеђењу квалитета учинити још ефикаснијом.
Анализирати могућности за значајније укључивање екстерних субјеката за обезбеђење
квалитета (послодаваца дипломираних студената, Националне службе за запошљавање и
других одговарајућих организација) у циљу прибављања њихових мишљења посебно
када се ради о квалитету студијских програма, као и унапређења поступака озбеђења
квалитета факултета у целини, и на основу њих предузети адекватне мере.

Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета Оцена испуњености стандарда :
Оцена испуњености стандарда: Квалитет задовољава у потпуности
Мере за унапређење :
▪
Континуирано информисати студенте о предложеним мерама на основу резултата
анкета које су попуњавали
▪
Контиунирано едуковати студенте и студентски парламент о значају система
квалитета, укључујући и значај евалуација и анкета у циљу повећања иницијативе
студената у процесу самовредновања.
▪
Организовати курсеве унапређења квалитета којима ће присуствовати студенти,
наставници и стручно особље у циљу информисања о које се односе на унапређење
обезбеђења квалитета.
▪
Увести праксу претходног едуковања студената чланова органа Факултета у вези са
системом обезбеђења квалитет, непосредно након студентских избора у априлу
месецу;
▪
Документе везане за систем обезбеђеља квалитета доступни јавности на
атрактиван начин, како би привукао већу пажњу;
▪
Предвидети средства у буџету Факултета за обезбеђење квалитета;
▪
Унапређење софтвера кроз нове софтверске извештаје за ефикаснију обраду података;
▪
Унапредити сарадњу са Националном службом за запошљавање ради добијања
поузданих показатеља везаних за свршене студенте факултета.
Стандард 4: Квалитет студијског програма Оцена испуњености стандарда:
Оцена испуњености стандарда: Квалитет задовољава у потпуности
Мере за унапређење :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Интензивно радити на успостављању боље комуникације са свршеним студентима.
Користити савремене информационо-комуникационе технологије и основати Алумни.
Развити сарадњу са послодавцима, како би се повећао број анкетираних
послодаваца.
Развити сарадњу са Униом послодаваца ради стварања позитивне климе за
оцењивање студијских програма од стране послодаваца.
Континуирано радити на унапређењу комуникационих и презентационих вештина
студената кроз све предмете.
У сарадњи са привредним субјектима формализовати понуду стручне праксе, тако да
студенти могу да бирају између више опција.
Уједначити број дипломаца по наставнику.

Стандард 5: Квалитет наставног процеса Оцена испуњености стандарда:
Оцена испуњености стандарда: Квалитет задовољава у потпуности
Мере за унапређење :
▪ Потребно је да сваки наставник, односно сарадник критички преиспита властити
постојећи метод извођења наставе предавања, односно вежби у оквиру свог
предмета, посебно са становишта начина презентовања наставе.
▪ На основу добијених резултата декан треба да организује семинар о методици
130

▪
▪
▪
▪

наставе.
Семинари о методици треба да посталну стални да се обављају најмање једном
годишње.
У наредном периоду потребно је наставити са контролом редовности одржавања наставе
и вежби.
Потребно је активирати и мотивисати студенте да редовно и припремљено посећују
наставу и вежбе.
Наставнике треба додатно мотивисати да унапређују педагошке и научне компетенције.

Стандард 6: Квалитет научноистраживачкоr, уметничка г и стручноr рада Оцена
испуњености стандарда:
Оцена испуњености стандарда: Квалитет задовољава у потпуности
Мере за унапређење :
▪ Неопходно је интензивирати рад на научноистраживачком раду, јер су за сарадњу на
заједничким пројектима неопходне бројне референце.
▪ Кроз сарадњу са привредом је моrуће не само развити истраживачки рад, већи добити
поуздане податке о актуелној проблематици привреде. Те теме могу да се уводе у
активну наставу (студије, анализе, примери..). Поред тога сарадња са привредом може
да побољша сарадњу на прикупљању повратннх информација о квалитету студијских
програма послодаваца. Задужен је продекан за интензивирање сарадње.
▪ Потребно је створити услове за већу међународну ангажованост и мобилност
наставника и сарадника и иницирати више заједничких пројеката.
▪ Иако је присутна тенденција повећања научних радова у реномираним часописима на
СЦИ листи, у наредном периоду потребно је даље унапређивати научноистраживачке
активности наставника и сарадника.
▪ Потребно је унапредити издавачку делатност Факултета, увести више стандарде по
питању квалитета публикација и ригорозне процедуре рецензије.
▪ Потребно је потписати споразуме са институтима, центрима изузетних вредности,
организацијама за обављање иновационе активности.
▪ Задужен је руководилац финансијске службе да за следећи финансијски план повећа
будуће издатке за котизацију и боравак наставника и сарадника на међународним
скуповима.
Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника Оцена испуњености стандарда :
Оцена испуњености стандарда: Квалитет задовољава у потпуности
Мере за унапређење :
▪ Појачати сарадњу са другим високошколским установама ради интензивирања
мобилности наставника и сарадника.
▪ Подстицати наставнике да се активније укључе у рад професионалних удружења. Декан
је задужен за реализацију ове активности;
▪ Успоставити систем финансијског и нефинансијског награђивања ради стимулисања
наставника за даље усавршавање. Декан са финансијским руководиоцом да предложи
Савету и Научно-наставном већу систем награђивања до краја текуће школске године;
▪ Предузимање мера у циљу поспешења дугорочне политике селекције наставничког
подмлатка из реда постојећих студената завршне године, посебно студената мастер и
докторских студија. Задужен је продекан за реализаци ју ових мера. Неопходно је да
успостави систем комуникација са студентима, посебно пред крај школске године и да
студентима предочи могућности и услове за њихово ангажовање на извођењу вежби .
Стандард 8: Квалитет студената Оцена испуњености стандарда:
Оцена испуњености стандарда: Квалитет задовољава у потпуности
Мере за унапређење :
▪ Задужује се декан да направи програм радионица за следећу школску годину о значају
студената као партнера факултета. Трибине ће се организовати најмање 2 пута у току
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▪

семестра.
Задужује се председник Комисије за обезбеђење квалитета да направи програм
успостављања боље сарадње са студентским парламентом у циљу веће инволвираности
парламента у процес одлучивања, за следећу школскугодину.

Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса
Оцена испуњености стандарда:
Оцена испуњености стандарда: Квалитет задовољава у потпуности
Мере за унапређење :
▪ Задужује се декан да испита моrућност повезивања са другом високообразовном
установом за заједничку издавачку делатност, посебно за издавање страних издања
▪ Потребно је развијати међународну сарадњу са другим факултетима и у циљу размене
уџбеника и других публикација.
▪ Потребно је да свака катедра направи план издавачке делатности и преглед литературе
коју треба купити и на тај начин повећа и унапреди библиотечки фонд.
▪ Задужује се руководилац финансија да за финансијски план наредне године
предвиди већа средства за проширење библиотечког фонда.
Стандард 10: Квалитет управљања
ненаставне подршке

високошколском

установом

и

квалитет

Оцена испуњености стандарда: Квалитет задовољава у потпуности
Мере за унапређење :
▪ Задужен је студент продекан да заједно са деканом покрене иницијативу детаљнијег
упознавања студената о факултету као високообразовној установи, са организационом
структуром, управљањем и руководством.
▪ Задужен је декан да повремено организује заједничке скупове наставног и ненаставног
особља са циљем да укаже на значај давања искреног одговора у анкетним листићима .
Нагласити да анкета није у циљу да се неко казни, већ да се направи један корак даље у
постизању квалитета.
▪ Задужен је декан да направи реалну процену оптерећености ненаставног кадра и
предложи план усавршавања. У финансијском плану предвидети средства за
усавршавање студентске службе за усавршавање комуникација са студентима и за
усавршавање примене нових софтвера за рад студенстске службе.
Стандард 11: Квалитет простора и опреме
Оцена испуњености стандарда: Квалитет задовољава у потпуности
Мере за унапређење :
▪ Континуирано пратити активности установе усмерене на иновирање и боље коришћење
простора;
▪ Планирати активности на унапређењу техничке опремљености расположивог простора;
▪ Интензивирати сарадњу са међународним високообразовним институцијама из земаља
ЕУ;
Стандард 12: Финансирање
Оцена испуњености стандарда: Квалитет задовољава у потпуности
Мере за унапређење :
▪ Задужује се декан да иницира активности на промоцији нових студијских програма
у циљу повећања броја уписаних студената.
▪ Задужује се декан да иницира сарадњу са привредом ради пружања консутантских
услуга и услуга перманентног образовања.
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▪

Размотрити могућности уштеде и смањења непотребних издатака.

Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета
Оцена испуњености стандарда: Квалитет задовољава у потпуности
Мере за унапређење :
▪ Комисија за обезбеђење квалитета треба да континуирано спроводи сарадњу са
студентом продеканом и представницима студентског парламента и да их образује о
значају система квалитета укључујући и значај евалуација и анкета;
▪ Радити на успостављању боље сарадње између Комисије за обезбеђење квалитета и
Студентског парламента у циљу веће инволвираности парламента у процесу
одлучивања;
▪ Потребно је вршити едукацију студената у погледу њихове улоге у обезбеђењу
квалитета Факултета, значају њиховог ангажовања у раду стручних тела Факултета,
односно указати на значај искреног и објективног изношења мишљења и ставова.
▪ Радити на правовременом имплементирању предлога студената за побољшаље
квалитета
Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета Оцена испуњености
стандарда:
Оцена испуњености стандарда: Квалитет задовољава у потпуности
Мере за унапређење :
▪ Задужује се декан да испита могућност увођења новог радног места - менаџера квалитета
ради професионализације функције квалитета
▪ Задужује се декан да изгради механизма финансијског и нефинансијског мотивисања
чланова обе Комисије за истрајавање на континуираном спровођењу система квалитета .
▪ Развити сарадњу са послодавцима, како би се повећао број анкетираних послодаваца.
Стандард 15: Квалитет докторских студија
Оцена испуњености стандарда: Квалитет задовољава у потпуности
Мере за унапређење :
▪ Потребно је наставити са иновирањем и унапређењем свих процеса везаних за
унапређење квалитета докторских студија;
▪ Наставити са одабиром компетентних чланова Опонентске комисије у зависности од теме
докторске дисертације и области истраживања;
▪ Наставити са праћењем студијско истраживачког рада-семинара, радова докторанда и
рукописа докторске дисертације кроз софтверску проверу аутентичности, путем софтвера
EPHORUS TURNITIN;
▪ Наставити са снимањем одбрана докторских дисерација и преношења путем интернета у
форми – LIVE-STREAM;
▪ Активности катедри факултета за нове научноистраживачке пројекте и публикације
резултата;
▪ Активности на спровођењу цитата у високорангираним часописима;
▪ Поштовање принципа етичког кодекса и добре научне праксе континуирано предочити
студентима.
Активности Савета докторских студија који ће се, поред већ формираних других
организационих јединица, бавити уједначавањем квалитета свих докторских студија.
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Београд, 18.07.2022.
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