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АКЦИОНИ ПЛАН И ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 

ЗА ПЕРИОД 2016-2019. ГОДИНА 
 
Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета на Електронском 
факултету у Нишу произашао је из процеса самовредновања и оцењивања 
квалитета и донет је на основу анализе захтева свих 14 стандарда за 
самовредновање и оцењивање квалитета, као и извршених SWOT анализа 
елемената стратегије обезбеђења квалитета.  

 
Рaд Електронског факултету у Нишу у наредном периоду бићe потпуно 
усклађен са стратешким опредељењем Оснивача да се повећа број стручњака 
оспособљених за рад у информационим технологијама. Такво опредељење 
зaхтeвa нове и знaчajнe људскe и мaтeриjaлнe рeсурсe. Основни циљеви и 
задаци Електронског факултета у Нишу у предстојећем периоду, који су везани 
за спровођење стратегије обезбеђења квалитета, могу се дефинисати кроз 
следеће приоритете: 

 Програмске активности на унапређењу квалитета наставе и студијских 
програма на свим нивоима студија 
• Унапређење наставног процеса кроз побољшање компетенција наставног 

особља у стручном, научном и педагошком смислу, са циљем пораста броја 
и квалитета високообразованих стручњака из научних области за које је 
Факултет матичан и акредитован; 

• унапређење наставног процеса кроз побољшање материјалних ресурса 
намењених за повећање компетенција студената у практичним вештинама 
(опремање лабораторија и учионица); 

• унапређење Планова рада како би се повећала усклађеност са потребама 
привреде. 

• интензивирање анкетирања послодаваца о компетентности свршених 
студената Факултета да се укључе у процес рада; 

• редовно спровођење поступака анкетирања свих субјеката у образовном и 
научноистраживачком раду  

• континуирано побољшање квалитета свих постојећих анкетних листова како 
би се добило више информација релевантних за унапређење квалитета 
наставе и студијских програма; 

• унапређивање методологије анкетирања како би се добило више 
информација релевантних за унапређење квалитета наставе и студијских 
програма; 

• формирање и константно ажурирање савремене базе прикупљених и 
обрађених података о спроведеним анкетама и унапређење система за 
анкетирање даљом аутоматизацијом прикупљања и обраде података; 

• унапређење методологије за анализу резултата анкета; 
• унапређење система информисања свих субјеката у наставном процесу о 

резултатима вредновања; 
• унапређење метода за јасно и прецизно дефинисање исхода учења на нивоу 
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сваког студијског програма ради установљавања стандарда квалитета за 
упоређивање стечених и демонстрираних знања и вештина студената на 
крају процеса учења; 

• контрола примене методологије детаљне расподеле ЕСПБ бодова; 
• континуирано праћење успеха студената и квалитета оцењивања по 

предметима; 
• преиспитивање садржаја, обима и распореда предиспитних обавеза у оквиру 

предмета и студијских програма уз уважавање мишљења студената ; 
• предлагање стимулативних мера које ће допринети бољој покривености 

наставних садржаја уџбеничком литературом на српском језику; 
• предлагање стимулативних мера које ће допринети већем учешћу практичне 

наставе у образовном процесу; 
• континуирано инoвирaњe студиjских прoгрaмa ради систематског 

унапређење њиховог квалитета и усаглашености са потребама тржишта рада; 
• предлагање мера за повећање квалитета и ефикасности на докторским 

академским студијама; 
• повећање видљивости наших студијских програма у земљама у региону 

(слично језичко подручје) и у иностранству кроз промовисање студијских 
програма на енглеском језику; 

• стимулисати мобилност студената кроз организовану размену студената као 
и успостављање заједничких видова студија са сродним факултетима 
иностраних универзитета; 

• стимулисати организовање специјализованих курсева и летњих школа за 
преквалификацију незапослених инжењера; 

• стимулисати организовање специјализованих курсева и летњих школа на 
енглеском језику у областима за које је Факултет компетентан. 

Програмске активности на унапређењу научноистраживачког и стручног 
рада 
• Инсистирање на повећању приоритета нaучнoистрaживaчкoг рaда у 

стрaтeшкoм плaну Факултета; 
• стимулисање запослених да се пријављују зa мeђунaрoднe прojeктe у 

сaрaдњи сa инoстрaним тeлимa и институциjaмa; 
• стимулисање запослених да се пријављују зa националне и иновационе 

прojeктe; 
• стимулисање запослених да се пријављују зa пројекте у сaрaдњи сa 

привредом и пројекте којe финансираjу фондови тзв. предузетничког 
капитала (venture capital); 

• јачање институционалних контаката са страним универзитетима и 
заједничко учешће на међународним и билатералним пројектима; 

• стимулисање сталног иновирања oпрeме у лaбoрaтoриjaма за 
научноистраживачки рад; 

• стимулисање учешћа научних радника, нарочито млађих, у раду научних 
скупова у областима од интереса за Факултет; 

• стимулисање научних радника да организују стручне скупове и популарна 
предавања из области за које је Факултет компетентан; 

• организовање презентације резултата остварених на пројектима у којима 
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учествују научни радници са Факултета; 
• унапређење система информисања свих субјеката у научном процесу о 

резултатима вредновања научноистраживачког и стручног рада; 
• организовање обуке запослених за аплицирање и руковођење пројектима 

намењеним научноистраживачком раду; 
• укључивање најбољих студената у научноистраживачке пројекте. 

Програмске активност везане за побољшање квалитета студената, 
наставника и сарадника 
• Стварање услова да студенти, наставници и сарадници остваре сва своја 

интересовања; 
• стварање услова за веће ангажовање студената на пословима обезбеђења 

квалитета; 
• смањење оптерећења студената и оптимизација искоришћења људских 

ресурса уравнотежавањем оптерећења наставничког кадра; 
• промовисање нових метода наставе (рaд у мaлим групaмa, тимски рaд, вeћи 

удeo прaктичних знaњa), потребе за бољом интеракцијом између наставника 
и студената у наставном процесу и озбиљног и одговорног приступа 
анкетном процесу; 

• организовање предавања које држе еминентни професори са других 
универзитета из земље и иностранства;  

• промовисање значаја студентских анкета, мишљења, сугестија и коментара о 
квалитету наставних програма, наставног особља, итд. 

• унапређење сарадње Цeнтрa са Студентским парламентом који има директни 
контакт са пoпулaциjoм студeнaтa у цeлини и на тај начин увид у став 
студената према Факултету уопште; 

• рaзвoj научноистраживачког рада и обeзбeђивaњe нaучнoг пoдмлaткa мeђу 
студeнтимa и сaрaдницимa Фaкултeтa; 

• унапређење система информисања свих субјеката обезбеђења квалитета о 
резултатима вредновања. 

Програмске активности везане за побољшање услова рада на Факултету 
• Промовисање политике квалитета и периодично преиспитивање постојећих 

стандарда и поступака за обезбеђење квалитета ради утврђивања 
корективних и превентивних мера за унапређење актуелних стандарда и 
поступака обезбеђења квалитета, односно израду њихових ревизија; 

• повећање учешћа руководећих органа Факултета и студената у анализи 
налаза интерних провера и преиспитивања Система обезбеђења квалитета; 

• ажурирање основне и пратеће документације о акредитацији Факултета, 
студијских програма, као и стандарда и поступака за обезбеђење квалитета 

• повећавање видљивости резултата анкета према свим заинтересованим 
странама; 

• предлагање подстицајних мера за равномерну расподелу оптерећења 
наставника и сарадника;  

• стварање услова за институционалну валоризацију залагања запослених; 
• едуковање запослених и студената о спровођењу политике квалитета; 
• одређивање приоритета у набавци опреме како би се максимално побољшао 

и/или уједначио ниво свих наставних учионица и лабораторија; 
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• непрекидно улагање у набавку нове опреме, лабораторијских уређаја и 
осталих средстава потребних за осавремењавање наставног процеса; 

• користити средства из учешћа Факултета у свим пројектима за набавку нове 
опреме, као и литературе за наставне предмете обoгaћивaњем Библиoтeкe 
сaврeмeним издaњимa; 

• обогаћивање радног окружења како би било подстицајно за рад са циљем да 
се повећа залагање запослених и развио професонални однос према 
корисницима услуга; 

• одржaвaњe, рaзвoj и пoбoљшaњe мaтeриjaлнoг стaњa зaпoслeних нa 
Фaкултeту ослањањем и на сопствене ресурсе; 

• смањење зависности од буџетских средстава у финансирању факултета и 
обезбеђивање стабилних и редовних извора финансирања Факултета; 

• јачање маркетиншких активности Факултета преко тима људи састављеног 
од наставника и сарадника, односно изабраних студената, који ће се бавити 
промоцијом Факултета, при чему најбитнији сегмент промоције Факултета 
треба да буду непосредни контакти са потенцијалним студентима; 

• унапређење система информисања свих субјеката о резултатима вредновања 
услова рада на Факултету;  

• најмање једном годишње усклађивати Акциони план са тренутним 
потребама и приоритетима. 

 
Субјекти за реализацију Акционог плана на Електронском факултету су:  

- Центар за унапређење квалитета, 
- Комисија за обезбеђење квалитета, 
- Комисија за наставу,  
- Руководство Факултета, 
- Наставно-научно веће,  
- Шефови катедри,  
- Студентски парламент,  
- Рачунски центар, 
- Служба за опште и административно-правне послове,  
- Служба за материјално-финансијске послове, и  
- Служба за студентска питања. 

 
Директор Центра за унапређење квалитета 

 

Проф. др Предраг Петковић, с.р. 

 

Председник Комисије за обезбеђење квалитета  

 

Доц. др Милутин Петронијевић, с.р. 
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