
На основу члана 47. Статута Економског факултета у Суботици бр. 01-5589 од 25.11.2011. 

године, а сходно члану 6. Стратегије обезбеђења квалитета бр. 01-1137 од 22.03.2012. године, 

на предлог Комисије за квалитет, Наставно-научно веће Факултета, на седници одржаној дана 

22.03.2012. године, доноси: 

 

Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета  

 

Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета наставно-образовни и 

инфраструктурног процеса подразумева такво делање којим се дефинишу субјекти и мере 

контроле са сврхом перманентног наступа на постизању  оптималних резултата. 

 

Суштинске активности за спровођење стратегије огледају се у следећем: 

• Дефинисање планова и програма перманентног унапређења квалитета, као и 

дефинисање: сврхе, циљева и основних процеса за остварење прокламоване стратегије 

и политике  квалитета; 

• Дефинисање, израда и имплементација пословника Комисије за квалитет; 

• Анализа стања примене стандарда за самовредновање и оцењивање Економског 

факултета и унапређење исте; 

• Формулисање прегледа  потребних докумената, правилника,  процедура, упитника и 

формулара; 

• Дефинисање садржаја и фаза пројектних задатака за побољшање наставно-образовног 

и истраживачког процеса унутар факултета и односа према окружењу; 

• Дефинисање процедура за интерну проверу; 

• Дефинисање и  израда процедура за примену корективних и превентивних мера у 

побољшању квалитета процеса; 

• Дефинисање стратегије усавршавања наставног и ваннаставног особља са сврхом 

перманентног усавршавања; 

• Дефинисање суштинских активности и послова Економског факултета; 

• Перманентно преиспитивање стратегије и политике квалитета; 

• Дефинисање и реализација планова усавршавања чланова Комисије за квалитет, 

извршење функција значајних за квалитет и орган управљања и руковођења; 

• Дефинисање начина обраде и презентације резултата вредновања квалитета применом 

СWОТ анализе; 

• Опис и разрада послова, овлашћења и одговорности органа, функција и индивидуума 

од значаја за квалитет наставно-образовног и истраживачког процеса са сврхом 

унапређења потенцијала и угледа Економског факултета; 

• Дефинисање плана за припрему извештаја о самовредновању Факултета; 

• Дефинисање материјала за информатор за студенте и презентацију Факултета по 

средњим школама; 



• Дефинисање програма и планова међународне регионалне и унутар Србије размене 

студената са другим високошколским институцијама и њихово перманентно праћење; 

• Дефинисање термина плана анкетирања студената и оцене квалитета од стране 

студената са сврхом остварења прокламованог "студент у центру образовања, 

васпитања и истраживања"; 

• Омогућавање доступности студентима  свих студијских програма, података о 

наставницима и сарадницима, литератури, наставним средствима, локацији и термину 

одржавања предавања, вежби за сваки предмет, те о могућим темама за семинарске, 

дипломске и мастер радове, библиотеци Факултета и на сајту истог како за зимски, 

тако и за летњи семестар; 

• Опис стања анализа и примена стандарда 1 Стратегија обезбеђења квалитета, Мисија и 

стратешки циљеви Факултета у односу према себи, Универзитету и заједници; 

• Опис стања анализа и процена стандарда 2 Стандарди и поступци за обезбеђење 

квалитета; 

• Опис стања анализа и процена примене стандарда 3 Систем обезбеђења квалитета; 

• Дефинисање поступака и процедура за преиспитивање квалитета од стране деканата  

и шефова Департмана са сврхом провере квалитета посредством превентивних и 

корективних мера; 

• Опис стања анализа и примена стандарда 4 Квалитет студијских програма; 

• Дефинисање израда и реализација анкета дипломираних студената, послодаваца, 

националне службе за запошљавање, привредних комора; 

• Опис стања анализа и процена стандарда 5 Квалитет наставно-образовног процеса; 

• Побољшање степена сарадње са привредним субјектима привредним коморама, 

националном службом за запошљавање и осталим субјектима са ваљаном пословном 

праксом са сврхом омогућавања реализације стручне праксе те израде семинарских, 

дипломских и мастер радова; 

• Формирање процедура за дефинисање израде и реорганизацију обезбеђења, 

доступности и поштовања плана и распореда наставе са сврхом унапређења истог 

процеса; 

• Опис стања анализа и примена стандарда 6. Квалитет научноистраживачког и 

стручног рада; 

• Израда и перманентно иновирање научно истраживачких картона наставника и 

сарадника са подацима који се односе на објављене радове, радове објављене у нашој 

земљи као и СЦИ – индексиране радове; 

• Опис стања анализа и процена стандарда 7. Квалитет наставника и сарадника; 

• Дефинисање, израда и примена плана и програма потреба за стручном и педагошком 

едукацијом и усавршавањем наставног и ваннаставног особља; 

• Опис стања, анализа и процена стандарда 8. Квалитет студената, који се односи на 

квалитет уписаних студената у И годину студија (са сврхом интензивније сарадње са 



средњим школама, као и анализа описа предмета поступака и критеријума оцењивања 

студената и провере способности примене теоријских знања у пракси);ж 

• Опис стања, анализа и примена стандарда 9 Квалитет уџбеника, литературе, 

библиотечких и информатичких ресурса са сврхом унапређења квалитета садржаја, 

савремености и моралне одговорности написаног, презентованог садржаја са мером 

усклађености са бројем ЕСПБ; 

• Дефинисање предлога и мера превентивне и корективне природе; 

• Опис стања анализа и примена стандарда 10 Квалитет управљања Факултетом и 

квалитет ненаставне подршке, а што обухвата дефинисање, праћење и примену 

односа управљачког стручног и ненаставног особља  према студентима обрнуто; 

• Дефинисање и примена етичких кодекса; 

• Опис стања, анализа и примена стандарда 11 Квалитет простора и опреме; 

• Израда пројеката од стране деканата са сврхом управљања просторно опремних 

ресурса; 

• Анкетирање студената у вези са усклађеношћу просторно опремних капацитета са 

укупним бројем студената; 

• Опис стања анализа и примена стандарда 12 Финансирање, са сврхом дефинисања 

преиспитивања и примене финансијских планова као и израду плана и извештаја за 

претходну годину; 

• Опис стања анализа и примена стандарда 13 Улога студената у самовредновању и 

провери квалитета а што обухвата дефинисање и превредновање активности у 

примени стандарда контроли обезбеђењу и унапређењу студијских програма као и 

начину учешћа и развоја метода оцењивања уз уважавање права и дужности 

наставника, сарадника и студената; 

• Израда и извођење анкета студената у вези са примењивошћу стандарда 

самовредновања и провере квалитета, односно преиспитивање ставова са сврхом 

њиховог унапређења; 

• Опис стање и примена стандарда 14 Систематско праћење и периодична провера 

квалитета; 

• Дефинисање тренутног стања у односу на претходно дефинисане циљеве и 

очекивања, анализа слабости и повољних елемената стања и процеса 

• Предлози за побољшање и планиране мере 

 

Број: 01-1110 

Суботица, 22.03.2012. године 

Председник Наставно-научног већа 

 

Проф. др Ненад Вуњак, декан, с.р. 


