УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНУ ЕКОЛОГИЈУ "ФУТУРА"
САВЕТ ФАКУЛТЕТА
Број: 562/8-19
Датум: 15.10.2019.
На основу члана 63. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017,
27/2018 – др. закон 73/2018), чл. 84. Статута Универзитет Метрополитан Факултета за
примењену екологију "Футура" и Стандарда 1. Правилника о стандардима за
самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и студијских програма
(„Службени гласник РС“, бр. 13/2019), Савет Факултета, на седници одржаној 15. октобра
2019. године, на предлог декана, доноси
СТРАТЕГИЈУ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА
I УВОД
Стратегија обезбеђења квалитета (у даљем тексту: Стратегија) основни је стратешки
развојни документ Универзитет Метрополитан Факултета за примењену екологију "Футура"
(у даљем тексту: Факултет) из области обезбеђења квалитета целокупне активности
Факулета која проистиче из делатности, и то: високог образовања, научноистраживачке,
издавачке, стручне, научне и техничке делатности, са обухватом активности и ресурсâ за
подршку, а према Статуту Факултета.
Усвајањем Стратегије, Факултет се трајно декларише као образовна и
научноистраживачка установа која ће перманентно тежити највишем квалитету свих својих
активности. Квалитет као кључни момент рада представља најважнији стратешки задатак и
циљ Факултета, који тежи изврсности у свим облицима свог наставног и
научноистраживачког рада.
Стратегија Факултета је трајног карактера, а периодично ће се преиспитивати од
стране стручних органа Факултета и мењати у складу са потребама образовања и променама
прилика у академском домену и свету рада, односно допуњавати и служити као основ за
израду акционих планова у области обезбеђивања квалитета (краткорочних, средњорочних и
дугорочних), те, сходно томе, овде дат документ представља преиспитан документ из 2008.
године.
II СВРХА
Стратегијом се Факултет опредељује да непрекидно и систематски ради на
унапређењу квалитета својих програма, наставног процеса, научноистраживачког и
стручног рада, наставника и сарадника, студената, уџбеника, литературе, библиотечких и
информатичких ресурса, управљања факултетом, простора и опреме, финансирања,
ненаставних активности, условâ рада. Усвајањем Стратегије Факултет поставља за свој
приоритет достизање највиших академских стандарда и најпотпунијих вештина и
способности студената и наставника.
Стратегија представља чврсту интегрисаност мисије, циљева и вредности Факултета,
извештаја о самовредновању и најбољих решења из окружења на пољу квалитета.
Факултет се обавезује да стално промовише и изграђује организациону културу
квалитета и да, у складу са финансијским могућностима, обезбеди стручна усавршавања
особља које активно учествује у овим процесима.
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Мисија Факултета
Факултет је високообразовна академска и научна институција која своју мисију
реализује наставним и научним, образовним и стручним радом и истраживањима.
Мисија Факултета је да шири, унапређује и промовише знање и учење, да представља
интелектуални изазов, мотивише креативност и подржи жељу за усавршавањем и стицањем
знања у циљу конкретног и мерљивог друштвено-економског развоја и повећања укупног
фундуса знања у најширем контексту, за добробит целокупног човечанства.
У циљу остварења своје мисије Факултет:
 негује и константно унапређује истраживачки рад у основним природним,
техничким и друштвено-хуманистичким наукама, са посебним акцентом на
међународним и регионалним пројектима,
 подстиче интердисциплинарне, примењене научне, развојне и стручне
пројекте у сарадњи са различитим државним институцијама, индустријом,
приватним и цивилним сектором у земљи и региону, у циљу давања доприноса
укупном одрживом друштвено-економском развоју Републике и региона,
 одржава висок ниво и флексибилност основних, дипломских и докторских
студија по међународним стандардима, које ће пратити европске трендове и
иницијативе и промовисати интердисциплинарност и мултидисциплинарност,
узимајући у обзир потребе друштва за кадровима одређених профила.
Факултет има водећу улогу у дипломском, последипломском и континуираном
професионалном и научном образовању и развоју аналитичара заштите животне средине.
Визија Факултета
Факултет настоји да својим истраживачким и образовним активностима, програмима
и концепцијом буде препознатљив на регионалном и међународном плану као научна,
истраживачка, стручна и високообразовна институција. У циљу остварења ове визије
Факултет:
 негује култ знања,
 настоји да пробуди студентима трајну љубав према учењу и усавршавању,
 подржава истраживачки и испитивачки дух студената, наставника и сарадника,
 афирмише отвореност и разноликост, али и учење из ње,
 доћи ће до таквих открића која ће унапредити квалитет живота,
 студентима отвара хоризонте Света природе, Створеног света и Света
информације.
Вредности Факултета
Анимација – артикулација – афирмација
Иницијативност – инвентивност – иновативност
Квалитет – одговорност – људскост
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III ЦИЉЕВИ
Циљеви израде Стратегије су остваривање законом постављених циљева високог
образовања и визије даљег развоја високог образовања на Факултету.
Факултет за своје циљеве поставља:
 континуирани рад на остваривању и сталном унапређењу квалитета високог
образовања на Факултету (квалитетно школовање стручњака из области заштите
животне средине);
 побољшање квалитета студијских програма, наставе и услова рада;
 побољшање научноистраживачког рада наставног особља;
 активно укључивање студената у све сегменте рада и одлучивања;
 стварање услова за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студијске
програме, примерене потребама тржишта рада;
 стварање услова за покретање програма учења на даљину;
 промовисање мобилности студената, наставника и сарадника;
 развој концепта образовања током живота (целоживотног учења);
 стварање наставног подмлатка;
 стално унапређење знања запослени (проналажења нових, трајних решења за све
комплексније проблеме са којима се суочава животна средина);
 примене техничко-технолошких, информационих достигнућа у практичном раду
са студентима;
 стицања препознатљивости по особености извођења образовног процеса и
квалитету знања, квалификација и диплома завршених студената;
 перманентног давања доприноса науци, струци, средини, земљи;
 закључивање уговора са стратешким партнерима из региона, европске и
међународне заједнице.
IV ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ











Лисабонска конвенција о признавању квалификација/диплома у високом образовању;
Болоњска декларација;
Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године (Службени гласник РС, бр.
107/2012);
Закон о високом образовању (Службени гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и
73/2018 );
Закон о науци и истраживањима (Службени гласник РС, бр. 49/2019);
Правилник о стандардима за самовредновања и оцењивање квалитета
високошколских установа (Службени гласник РС, бр. 106/06);
Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета
високошколских установа (Службени гласник РС, бр. 13/2019);
Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и
студијских програма (Службени гласник РС, бр. 13/2019);
Статут Универзитета Метрополитан;
Статут Факултета за примењену екологију Футура.
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V МЕРЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА
Мере за обезбеђење квалитета обухватају активности којима се унапређује квалитет.
1. ОБАВЕЗНО САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕНА КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКИХ
ПРОГРАМА И УСТАНОВЕ, у складу са стандардима Националног савета за високо
образовање, у трогодишњим интервалима, односно по потреби и у краћим
интервалима, у складу са општим актом Факултета.
2. СПОЉАШЊА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА, у складу са стандардима Националног
савета за високо образовање, коју спроводи Комисија за акредитацију и проверу
квалитета, као и одговарајуће тело које Универзитета, Факултета или друга
институција коју ангажује Факултет.
3. АКРЕДИТАЦИЈА И РЕАКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА у складу
са стандардима Националног савета за високо образовање Републике Србије:
 унапређење и усаглашавање студијских програма по обиму и садржају са савременим
научним и стручним достигнућима,
 припрема нових студијских програма у складу са потребама тржишта рада.
4. ПОВЕЗИВАЊЕ ОБРАЗОВНОГ, СТРУЧНОГ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ
РАДА, чији се садржаји и најновији резултати, односно знања, користе у наставном
процесу;
5. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА у следећим областима:
 извођење заједничких студијских програма;
 реализација заједничких пројеката;
 издавачка делатност;
 размена наставника и сарадника;
 размена студената; и друге активности.
6. УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА кроз:
 ефикасност процеса учења и примењивост исхода учења,
 примену савремених техника и технологија извођења наставе,
 иновативни приступ при обављању ове делатности,
 стручно усавршавање наставног особља у области њиховог рада.
7. УСПОСТАВЉАЊЕ СТАЛНЕ САРАДЊЕ са послодавцима и дипломираним
студентима у циљу добијања повратне информације о квалитету студијских програма
и компетенција које су стекли студенти завршетком студија (примена стечених знања
у пракси).
8. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА КОМИСИЈА које се баве праћењем и контролом квалитета
на факултету и укључивање свих субјеката обезбеђења квалитета (стручних органа,
студената и ненаставног особља).
9. ОБАВЕЗА ОБЈАВЉИВАЊА резултата вредновања квалитета на интернет-страници
Факултета и на огласним таблама Факултета.
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VI СУБЈЕКТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА
Субјекти обезбеђења и унапређења квалитета јесу сви запослени на Факултету и
студенти.
Органи и стручна дела која су управна структура обезбеђења квалитета јесу:
 Савет Факултета,
 Комисија за самовредновање и обезбеђење квалитета Факултета,
 Студентски парламент.
Сви субјекти који чине управну структуру обезбеђења квалитета имају право и обавезу да
се правовремено обавештавају о свим питањима везаним за обезбеђивање квалитета,
доступност свих релевантних података и докумената и обавезу обавештавања других о свим
питањима од значаја за овај процес.
VII ОБЛАСТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА
Као области обезбеђења квалитета утврђују се:
 студијски програми,
 настава,
 истраживање,
 вредновање студената,
 уџбеници и литература,
 ресурси,
 ненаставна подршка,
 процес управљања.
VIII ПОВЕЗАНОСТ ОБРАЗОВНЕ, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ, УМЕТНИЧКЕ И
СТРУЧНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Факултет, као самостална високошколска установа, у свом деловању се стара о
повезаности образовне, научноистраживачке, уметничке и стручне делатности, кроз
интеракцију и партнерски однос са другим образовним, научноистраживачким и уметничким
установама, организацијама цивилног друштва и привредом.
IX АКЦИОНИ ПЛАН
Стратегија обезбеђења квалитета спроводи се кроз акционе планове, које предлаже
Комисија за самовредновање и обезбеђење квалитета, одобрава декан Факултета, а усваја
Савет Факултета.
Акционим планом ближе су утврђени циљеви, мере и активности, тела која су
надлежна за спровођење тих мера, рокови за извршење планираних активности и мерљиви
индикатори за контролу реализације.
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X ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Стратегија обезбеђења квалитета представља документ доступан на увид свим
заинтересованим лицима.

ПРЕДСЕДНИК
САВЕТА ФАКУЛТЕТА

________________________________
Проф. др Јордан Алексић
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