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2.2.4. Стандард 4: Квалитет студијског програма 
 

2.2.4.1.Опис стања, анализа и процена 
 

Факултет заштите животне средине Универзитета Универзитета Едуконс у 
Сремској Каменици добио је решења о aкредитацији 1 студијског програма сва три 
степена студија (Прилог 4.3 ОАС, МАС, ДС) 

 
Основне академске студије: 
 
- Заштите животне средине 
 
Основне академске студије на Факултету заштите животне средине трају четири 

године са укупно 180 ЕСПБ. Садржај студијског програма основних академских 
студија конципиран је тако да будућим дипломцима обезбеђује потребан степен знања 
и вештина  за успешно обављање контроле квалитета животне средине са нагласком на 
хемијску, физичко-хемијску и биолошку анализу стања животне средине. Студијски 
програм је у складу са савременим потребама модерног друштва и међународне 
заједнице. Поред стицања знања из свих области природних наука, наведени Студијски 
програм оспособљава студенте да анализирају процесе у животној средини, при чему 
стичу способности њиховог разумевања, праћења стања животне средине и контроле 
емисије загађујућих супстанци. Студијски програм омогућује студентима да стекну 
знања везана за примену основних теренских и лабораторијских техника ради добијања 
валидних података за доношење адекватних мера у циљу заштите животне средине. 
Студијски програм основних академских студија дефинисан је јединственом 
структуром курикулума, која се састоји од обавезних и изборних предмета (изборност 
је већа од 20 одсто), практичне наставе и израде завршног рада. Предмети су 
распоређени кроз групе: академско-општеобразовне, теоријско-методолошке, научне и 
стручно апликативне, у односима које дефинише стандард 5 за акредитацију првог и 
другог нивоа студија. Сви предмети дефинисани су преко исхода учења, имају јасно 
дефинисане циљеве, методе наставе и начин испитивања, при чему се у предиспитним 
обавезама остварује од 30 до 70 бодова, а остатак до 100 бодова на самом испиту.  

 
Мастер академске студије: 
 
Заштите животне средине 
 

Мастер академске студије обезбеђују проширивање знања стечених на основним 
академским студијама и стицање компетенција за оспособљавање стручњака за 
контролу стања животне средине са аспекта праћења процеса у животној средини 
ипроцеса у постројењима за третман индустријских, пољопривредних и комуналних 
отпадних токова, као и за савладавање методологије анализе података о квалитету 
животне средине у циљу добијања информације за управљање животном средином. 
Студијски програм оспособљава студенте за утврђивање стања и контроле животне 
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средине (лабораторијска пракса, експериментално утврђивање квалитета чинилаца 
животне средине, пракса на терену и у институцијама, статистичке, информационе и 
методе предвиђања, и др.), као и за одговорно управљање животном средином.Такође, 
студенти се оспособљавају за употребу инструмената за управљање животном 
средином, са елементима укључивања животне средине у остале секторе (посебно у 
економију, пољопривреду и одрживи развој). Студенти савладавају методологију 
анализе података у заштити животне средине како би се добиле информације за 
ефикасније управљање заштитом животне средине 

 Мастер студије трају две године, чиме се остварује 120 ЕСПБ. У структури 
курикулума појединих студијских програма мастер академских студија постоје изборни 
модули, и у тим програмима је задовољена захтевана изборност предмета. Предвиђен је 
дипломски – мастер рад. Настава се, поред предавања, одвија и кроз вежбе, СИР и 
ДОН, што студентима омогућава креативан приступ студирању и изграђивање 
препознатљивих компетенција после дипломирања, као и несметани наставак 
студирања на докторским студијама. Сви предмети су јасно дефинисани преко исхода 
учења и имају дефинисане циљеве, методе наставе и начине испитивања. Захтеви у 
погледу потребних кадрова и простора за извођење наставе у потпуности су испуњени. 

Акредитовани студијски програми садрже све елементе у складу са Законом о 
високом образовању и Стандардима које је прописао Национални савет за високо 
образовање  Листа  свих студијских  програма  који  су  акредитовани  на  
високошколској установи  од 2011. године са укупним бројем уписаних студената на 
свим годинама студија у текућој и претходне 2 школске године  дата је у Табели  4.1. 

 
Прва генерација студената по акредитованим студијским програмима на 

основним академским студијама уписана је школске 2009/2010. године. На мастер 
академским студијама прва генерација студената уписана је школске 2009/2010  године. 

Уписне квоте за сваки студијски програм дефинисан је акредитацијом 
студијског програма, а конкурс за упис студената расписује Универзитет Едуконс. 
Извештаји о броју уписаних студената школске 2016/17, 2017/2018. и 2018/2019 
. године приказани  су у Табели 4.2.  
 

Основна сврха студијског програма је оспособљавање аналитичара заштите 
животне средине за широк и свеобухватни приступ проблемима који се јављају у овој 
области  који подразумева познавање регулативе из области заштите животне средине, 
сагледавање  и праћење стања свих делова животне средине, а након тога и 
предузимање конкретних мера у циљу санације и  ублажавања насталих промена.  

 
Факултет Заштите животне средине више пута годишње врши студентско 

вредновање педагошког рада наставника, што на најбољи начин даје могућност 
Факултету да прати квалитет студијских програма и врши одређена побољшања. 
Студентима се пружају информацијe о свим елементима у вези са реализацијом наставе 
из сваког предмета појединачно и студијског програма у целини. 

Просечно трајање студија се континуално прати и у Табела 4.3. је приказано за 
претходне 3 школске године. Овај податак је добијен тако што се за студенте који су 
дипломирали до краја школске године (до 30.09.) израчуна просечно трајање студирања. 
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Просечно трајање студија заштите животне средине је 3,6, 2,6 и 4,6 година за ОАС, 
МАС и ДС респективно. 

 
Број студената одговара кадровском потенцијалу (просечна оптерећеност 

наставника износи  6,35 активне наставе недељно, а  просечна оптерећеност сарадника 
износи  10,40 часова активне наставе недељно. Број наставника са 100 % радног 
времена који реализују наставу на студијским програмима Заштите животне средине 
износи 4 - запослени на заштити и 7 - запослених на другим факултетима Едуконса,   
(11 од укупно 14 ангажованих наставника што је 78,5 % ).   

Квалитет студијских програма Факултета обезбеђује се кроз праћење и проверу 
њихових циљева, структуре, радног оптерећења студената и кроз  осавремењивање 
садржаја и прикупљање информација о квалитету програма и упoрeђивање сa 
прoмeнaмa кoje сe дeшaвajу у пракси, кao и других примeрa унaпрeђeњa нaстaвних 
прoгрaмa у нajбoљoj прaкси у свету.  

Иницијативу за израду, измену и допуну студијског програма могу да покрену: 
декан и Наставно-научно веће Факултета. На Наставно-научном већу Факултета 
именују се руководиоци за сваки студијски програм посебно и формира се радни тим за 
израду или измену и допуну студијског програма. Руководиоци студијских програма 
одговорни су за спровођење студијских програма и за праћење и обезбеђење њиховог 
квалитета. Студијске програме усваја Сенат Универзитета, на начин уређен општим 
актом Универзитета Едуконс, а на предлог Наставно-научног већа Факултета. О 
измени, односно допуни студијског програма, који се не сматра новим студијским 
програмом, Универзитет обавештава министарство надлежно за послове образовања. 

Циљеви студијских програма усклађени су са исходима учења и доступни су 
јавности. Исходи учења дефинисани су за сваки предмет понаособ у оквиру 
акредитованих студијских програма.  

Исходи учења су на студијском програму повезани су са системом Даблинских 
дескриптора где је систем и облик оцењивања усаглашен је за сваки предмет, тако да 
омогућава постизање исхода учења одређеног предмета као структурне јединице 
курикулума.( Прилог 4.4). Оцењене су опште као и стручно специфичке компетенције 
оценама од 1 до 3 и просечна остварена оцена је 1,77. 

Методе наставе оријентисане су на исходе учења. Веза између наставе, исхода 
учења и провере знања омогућава да укупан процес учења буде транспарентнији и за 
студенте садржајнији. 

У процесу акредитације утврђено је да су акредитовани студијски програми на 
свим нивоима студија базирани на одредбама Стандарда које је прописао Национални 
савет за високо образовање (обавезујућа норма) и да су у доброј мери усклађени са 
најбољом светском образовном праксом (Грчка, Велика Британија, САД). 

Захтевани исходи учења који морају бити примењени у пракси одмах на почетку 
професионалне каријере дипломираних студената, обезбеђују се теоријским и 
практичним облицима наставе и на тај начин прилагођавају потребама послодавца. У 
провери знања кроз израду самосталних радова и дефинисањем задатака из праксе 
стварају се могућности управљања исходима учења према захтевима послодавца. 
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У документу Књига предмета за сваки предмет дати су подаци о дефинисаним 
захтевима потребних предзнања за квалитетно праћење наставног процеса. За овај 
студијски програм потребно је предзнање из математике, хемије, физике и биологије.  

Факултет организује редовне анализе остварених резултата у појединим 
испитним роковима. На предметима на којима је пролазност нижа организује се 
додатна настава и обавезне консултације са студентима и анализирају се узроци слабе 
пролазности, у циљу повећања квалитета исхода учења и очекиваних резултата на 
испитима. 

Сви наставни предмети структурирани су по активностима које студенти треба 
да остваре у оквиру предмета, да би остварили захтевани број ЕСПБ бодова. 

 У сваком семестру укупан збир ЕСПБ бодова слушаних предмета износи 30, а 
укупно ангажовање студената током седмице треба да буде 40 часова (чл. ___ Закона о 
Високом образовању). Ови законски оквири указују да је потребно ангажовање 
студента по једном ЕСПБ боду 40:30 = 1,33 часа/један ЕСПБ.  

Студенти се упознају са методологијом израде завршног и мастер рада, а кроз 
поједине предмете се и практично упознају са обавезама које их очекују, као и са 
начином на који треба да их реализују. 

У циљу евалуације наствног процеса, наставника и сарадника  анкетирани су 
студенти током три школске године 2016/17, 2017/18 и 2018/19, што је регулисано 
Правилником о студентском вредновању квалитета студија и педагошког рада 
наставника и сарадника (Прилог 5.7) . Резултати анкета за  2016/17, 2017/18.  и 2018/19. 
годину за вредновање наставног особља, студијског програма, наставе и услова рада су 
представљени у Прилогу 5.1 а, 5.1. б и 5.1 ц. У прилогу 5.8 приказани су наставници 
рангирани на основу оцене студената.   

Факултет путем Алумни клуба прати своје дипломце. Анализа резултата анкета 
о мишљењу дипломираних студената о квалитету студијског програма и постигнутим 
исходима учења (Прилог 4.1) указује  да су дипломирани студнти задовољни стеченим 
теоретским знањем, али да практично знање није у потпуности довољно за обављање 
посла. 

 Факултет такође процењује релевантност програма за тржиште рада. Анализом 
мишљења послодавца (Прилог 4.2)  о квалификацијама за обављање послова 
запослених диполираних студената Заштите животне средине види се да је стечено 
теоретско знање на високом новоу (75 %), практично знање је на нижем нивоу (58,3%), 
а да су организационе вештине на најнижем нивоу (33,3%). Запослени је способан да 
ради у привреди одмах по запослењу тек након кратке обуке (83,3 %). Способност рада 
у тиму је такође на нижем нивоу (50 %) што такође зависи и од индивидуалних особина 
кандидата. Савременост знања и вештина које је студент стекао студирајући Заштиту 
животне средине је на високом нивоу (100%).   

 
SWOT анализа стандарда 4: 

 
Табела 1. SWOT анализа стандарда 4 
 

-Елементи анализе Вредност 

Циљеви студијског програма и 
њихова усклађеност са исходима 
учења; 

S 

Усаглашеност циљева са исходима 
мултидисциплинарни програм који студентима 
пружа стицање практичних знања у области 
заштите и ремедијације угрожене животне 

+++ 
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средине. 

W Недостатак наставног кадра за реализацију 
циљева студијских програма. 

++ 

O 
Студенти оспособљени за директно укључење 
и рад у решавању проблема у области животне 
средине. 

+++ 

T 

Лоша економска ситуација, као и смањен број 
потенцијалних кандидата је разлог за мањи 
број уписаних студената од броја 
акредитованих. 

+ 

мере за обезбеђење 
квалитета 

S 

Квалитетни предавачи са великим бројем 
референци.. 

Редовна предавања и добра интеракција 
између студената и наставног особља. 

Гостујућа предавања 

Студенти имају могућност излагања радова 
ван институције. 

+++ 

W Недостатак опреме за извођење лабораторијске 
(практичне) наставе. 

++ 

O 
Сарадња са индустријом кроз омогућавање 
студентске праксе, као и кроз запослење 
студената након успешно завршених студија. 

++ 

T 

Ризик губитка еминентног наставног и 
административног особља који имају боље 
прилике за посао на другим локалним 
универзитетима или у фирмама. 

+ 

Систем оцењивања заснован на 
мерењу исхода учења 

S 
Прилагођеност оцењивања исходима учења за 
сваки предмет 

+++ 

W 
Стална потреба за снижавањем критеријума за 
оцењивање.   

+ 

O Убацивање кратких провера знања +++ 

T 
Коришћење недозвољених помагала током 
полагања 

+++ 

Усаглашеност ЕСПБ оптерећења са 
активностима учења потребним за 
достизање очекиваних исхода учења 

S Опрећења су усаглашена са  обимом + 

W 
Непостојање поузаног система 
квантификовања исхода учења  

+++ 

O Могућност рада на домаћим задацима +++ 
T Слаба посећеност наставе +++ 

Међусобна усаглашеност исхода 
учења и очекиваних компетенција 
базираних на дескрипторима 
квалификација одређеног циклуса 
образовања 

S Исходи су дефинисани на нивоу студијског 
програма. 

+++ 

W На нивоу предмета исходи нису прецизно 
дефинисани 

+ 

O 

Увођење обавезе дефинисања исхода учења по 
јединственој методологији; дефинисати исходе 
и поредити са компетентношћу кроз повратне 
информације из праксе. 

++ 

T Незаинтересованост за реализацију процеса 
дефинисања исхода учења. 

+ 

Способност функционалне 
интеграције знања и вештина 

S Програм интегрише знања и вештине +++ 

W 
Не постоји општи акт о начину интегрисања 
знања и вештина 

++ 

O Дефинисање система за праћење дипломаца +++ 

T 
Утицај послодавца на креитање студијских 
програма  

++ 
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Поступци праћења квалитета 
студијских програма 

S 

По завршетку наставне јединице наставници 
испуњавају извештај на основу ког се прати 
редовност одржавања наставе и посећеност 
предавања. 

++ 

W 
Непостојање компјутерског система праћења 
квалитета наставе 

+++ 

O 
Развој централног компјутеризованог система 
извештавања  

+++ 

T Незаинтересованост менаджмента + 

Повратне информације из праксе о 
свршеним студентима и њиховим 
компетенцијама 

S 
По завршетку стручне праксе студенти 
испуњавају Дневник стручне праксе, који мора 
бити потписан од стране одговорног лица. 

++ 

W 
Студенти чији родитељи поседују фирме се 
углавном опредељују за обављање стручне 
праксе у тој фирми. 

+ 

O 
Послодавци нуде могућност запошљења у 
случају квалитетно извршене стручне праксе. 

+++ 

T 
Није пракса да постоји провера код послодавца 
о извршавању стручне праксе. 

++ 

Континуирано осавремењивање 
студијских програма 

S 

Наставници и сарадници константно раде на 
осавремењивању студијског програма, као и 
имплементацији нових сазнања у наставни 
процес. 

+++ 

W Високи трошкови набавкe нове опреме. ++ 

O 
Осавремењивањем студијског програма и 
праћењем актуелне ситуације у привреди 
осигурава пожељан број нових студената. 

+++ 

T 
Ограничена потреба тржишта за пословима из 
области заштите животне средине.  

+ 

Доступност информација о 
дипломском раду и стручној пракси 

S 
Информације о дипломском раду и стручној 
пракси су доступни на сајту Факултета 
заштите животне средине.  

++ 

W 

Мала посећеност студената свечаним 
одбранама дипломских радова својих колега, 
где постоји прилика да директно добију 
информације о изради и реализацији 
дипломског рада. 

+ 

O 
Планирано је да се примери дипломских 
радова поставе на веб сајт високошколске 
установе. 

++ 

T 
Није пракса да постоји провера код послодавца 
о извршавању стручне праксе. 

++ 

Доступност информација о 
студијским програмима и исходима 
учења 

S 
Информације о студијском програму и 
исходима учења доступни на сајту Факултета и 
акредитацији високошколске установе. 

+++ 

W 
Студенти не увиђају релевантност исхода 
учења предмета.  

+ 

O 
Будући студенти могу да се информишу о 
студијском програму и исходу учења. 

+++ 

T нема 0 

 
 
ЗАКЉУЧАК 
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S  Мултидисциплинарни програм који студентима пружа стицање практичних 
знања у области заштите и ремедијације угрожене животне средине и решавању 
сложених проблема у области загађења ваздуха, воде и земљишта.  
 
W Недовољна транспарентност квалитета студентских пракси. 
 
O  Видљивост студентских радова и пројеката на вебсајту доприноси 
популаризацији студијског програма.  
 
T  Недовољна медијска заступљеност негативно утиче на промоицју студијских 
програма код потенцијалних будућих студената.  
 
 

2.2 4.2. Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 4 
 
- Иновирати садржаје курикулума појединих предмета у складу са савременим 

светским токовима и стањем науке у области студијских програма и потребама 
праксе кроз побољшање процедура и поступака праћења квалитета студијских 
програма и континуирано прикупљање информација из пословног окружења о 
свршеним студентима и њиховим компетенцијама; 

- Побољшати међусобну усаглашеност исхода учења и очекиваних компетенција и 
унапредити функционалну интеграцију знања и вештина кроз прикупљање 
информација из пословног окружења о студијским програмима и мишљења од 
послодаваца о степену задовољства свршеним студентима; 

- -Дигитализовати анкете за послодавце, представнике Националне службе за 
запошљавање и друге одговарајуће организације како би се систематски добијале 
повратне информације од истих у погледу квалитета студијског програма, као и 
стечених компетенција студената али и оних компетенција за које сматрају да су 
важне на тржишту рада.  

- Дигитализовати студентске анкете у циљу ефикаснијег прикупљања квалитетнијих 
информација о квалитету студија, наставног процеса и рада свих административних 
служби. 

 
Показатељи и прилози за стандард  4: 
 

Табела  4.1.  Листа  свих студијских  програма  који  су  акредитовани  на  високошколској 
установи  од 2011. године са укупним бројем уписаних студената на свим  
годинама студија у текућој и претходне 2 школске године. *  (број студената 
одобрен акредитацијом помножен са бројем година трајања  студијског 
програма) 

 
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 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 
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(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 мишљењу послодаваца стеченим квалификацијама 

дипломаца. 
Прилог 4.3 ОАС, МАС, ДС  Решења о акредитацији студијских програма 
 
 Прилог 4.4. Оцена исхода учења базирана на Даблинским дескрипторима 
 

 

 2.2.5. Стандард 5: Квалитет наставног процеса 

2.2.5.1. Опис стања, и анализа и процена 

Статутом Универзитета Едуконс (Прилог 5.5 а , Прилог 5.5 б Измене 1. Статута УЕ од 
30.08.2018. и Прилог 5.5 в Измене 2. Статута УЕ од 26.10.2018) прецизиран је начин 
организације наставе на Универзитету и права и обавезе наставног особља у наставном 
процесу. Факултет Заштите животне средине као интегрални део Универзитета 
Едуконс посвећен је континуираном унапређењу и развоју квалитета наставног 
процеса, с обзиром на важност квалитета наставе за реализацију мисије, визије и 
стратегије квалитета Универзитета, као и за остваривање стратешких циљева квалитета. 
Статутом Универзитета Едуконс и другим општим актима и правилницима, а посебно 
Кодексом етичког понашања (Прилог 5.4), утврђени су обавезе и етички стандарди 
коректног понашања између наставника и сарадника у погледу њиховог односа према 
студентима у наставном процесу. Факултет Заштите Животне Средине спроводи 
поступак самовредновања и оцењивања квалитета наставног процеса и педагошког 
рада. У циљу наведеног, Факултет заштите животне средине спроводи праћење, 
проверавање, оцењивање  и унапређивање наставног процеса и педагошког рада 
наставника и сарадника на основу Правилника о вредновању педагошког рада (Прилог 
5.7), Правилника о самовредновању (Прилог 5.6) и Правилника о полагању испита и 
оцењивању (Прилог 5.3) и у ту сврху је формирана Универзитетска Комисија за 
обезбеђење квалитета са члановима комисије као представницима са сваког Факултета. 
Комисија за обезбеђење квалитета своје обавезе испуњава према Процедури интерне 
провере квалитета на Универзитету Едуконс и према наведеним правилницима, а 
информише Декана факултета односно академије, Проректора за наставу, Ректора и  
Сената. 
 
Циљ студијског програма Факултета заштите животне средине  је стицање знања везана 
за примену основних теренских и лабораторијских техника ради добијања валидних 
података за доношење адекватних мера у циљу заштите животне средине 
 
Структура садржаја предмета, методе извођења наставе и облици његовог изучавања на 
ОАС приказани су на примеру курикулума предмета: 

 
Студијски програм/студијски програми : Заштита животне средине 
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Назив предмета: ИНСТРУМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ АНАЛИЗЕ  
Наставник (Име, средње слово, презиме): др Мира Пуцаревић, редовни професор 
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Статус предмета: OБАВЕЗНИ, четврти семестар 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: Нема 
Циљ предмета  
Циљ предмета је стицање основних знања о стандардним и другим методама 
анализе узорака из животне средине применом савремених високоосетљивих 
инструманталних техника 
Исход предмета  
Након савладавања материје студенти ће бити способни да разумеју проблеме 
везане за анализу комплексних узорака, да правилно изаберу и примене 
одговарајуће методе анализе као и да правилно интерпретирају резултате 
експерименталне анализе. Предмет обезбеђује знања о методама обезбеђења 
поверења у резултат лабораторијског испитивања, као и знања вештине у 
презентацији резултата експерименталног рада. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Специфичност узорковања земљишта, воде, седимената, ваздуха и биљног 
материјала. Технике припреме, концентрисања, пречишћавања и анализе 
неорганских и лако, средње и тешко испарљивих органских једињења. Биће 
обрађене технике припреме и анализе неорганских и органских контаминаната: 
дигестија узорака киселинским поступком, микроталасна дигестија, течнотечна 
и чврстофазна екстракција и soxlett екстракције. Курсом ће такође бити обухваћене 
технике анализе добијених екстраката: атомска апсорпциона техника, техника 
графитне кивете, техника хладних пара, атомска емисиона техника са оптичким и 
масеним детектором, течна хроматографија са флуоресцентном (уз дериватизацију), 
ултраљубичастом и масеном детекцијом, јонска хроматографија, танкослојна 
хроматографија, гасна хроматографија селективни и неселективни детектори и 
теорија хроматографских раздвајања. Писање извештаја о резултатима анализе 
животне средине.Примена стандардних и нестандардних метода. Стандарди 
лабораторијског рада СРПС ИСО 17025. 
Практична настава 
Вежбе у лабораторији и практично упознавање са следећима анализама: Остаци 
органохлорних пестицида у земљишту, Остаци полихлорисаних бифенила у 
седименту, Остаци хербицида у подземним водама,Тешки метали у површинским 
водама, Циклохексан и бензен у ваздуху, Остаци инсектицида у воћу и поврћу, 
 
Литература: 
Марјановић, Ј.Н., Јанковитш Ф.И. (1983): Инструменталне методе анализе, уџбеник 
са практичним примерима, Технолошки факултет и Завод за издавање уџбеника, 
Нови Сад. 
Трајковић, Ј., Барас, J., Мирић, M., Шилер, С. (1983): Анализе животних 
намирница, ТМФ. Београд. 
Мишовић, Ј., Аст, Т. (1992): Инструменталне методе хемијске анализе, ТМФ 
Београд. 
Марјановић, Ј.Н. (2001): Инструменталне методе анализе, I/1 Meтоде раздвајања, 
Универзитет у Бањој Луци, Технолошки факултет. 
Марјановић, Ј.Н., Сутуровић, Ј.З. (1995): Инструменталне методе анализе – збирка 
задатака, Технолошки факултет, Нови Сад. 
Број часова  активне наставе Остали 
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Предавања: 
2 

Вежбе: 
4 

Други облици 
наставе: 

Студијски истраж. 
рад: 

часови 
 

Методе извођења наставе: Предавања, дискусије са студентима, експерименталне 
вежбе, израда и јавна одбрана практичних примењених 
Радова 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени 50 
практична настава 10 усмени  
колоквијуми 30   
семинари    
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: 
(писмени испити, усмени испит, презентација пројекта, семинари итд...... 

 
Структура садржаја предмета, методе извођења наставе и облици његовог 
изучавања на МАС приказани су на примеру курикулума предмета Биотехнологија 
у животној средини: 
 

Студијски програм/студијски програми: Заштита животне средине 
Врста и ниво студија: Дипломске академске студије 
Назив предмета: БИОТЕХНОЛОГИЈА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ  I          
Наставник: др Дејана Панковић,  редовни професор  
Статус предмета: ОБАВЕЗАН, I семестар  
Број ЕСПБ: 7 
Услов: нема 
Циљ предмета:  
Основни циљ предмета  је да се студенти упознају и усвоје знања о примени савремених биотехнолошких метода у заштити 
животне средине, са посебним освртом на методе за детекцију и ремедијацију загађења. 
Исход предмета:  
Оспособљавање студената за практичну примену савремених биотехнолошких метода  и усвајање мултидисиплинарног приступа 
у решавању основних проблема у заштити животне средине.   
Садржај предмета:  
Теоријска настава:  

1. Увод у биотехнологију (Дефиниција и подела биотехнологије; Основни појмови о геному и манипулацији геномом); 
2.  Модификације гена и манипулације генима (Анализа и амплификација нуклеинских киселина; Ензими као алати; 

Општи појмови о ПЦР-у као дијагностичкој методи);   
3.  Гајење генетички отпорних биљака према болестима (Болести биљака; Мере за контролу биљних болести; Примена 

биотехнологије у повећању отпорности биљака према болестима); 
4.  Студија случаја- Повећање отпорности сунцокрета према пламењачи ( Сунцокрет и болести сунцокрета; 

Пламењача;  Гени за отпорност према пламењачи; Примена молекуларних маркера у оплемењивању сунцокрета за 
отпорност према пламењачи; Генетичка мапа Пл6 локуса) 

5. Ремедијација (Увод у ремедијацију; Подела ремедијације; Биоремедијација; Органски и неоргански загађивачи; 
Фиторемедијација: Фитостабилизација, фитоекстракција, фитостимулација, фитодеградација, фитоволатизација; 
Технологије фиторемедијације 

6. Фиторемедијација (примена сунцокрета и кукуруза у ремедијацији кадмијума)  
7. Биотехнолошке методе у детекцији загађења (Биоесеји, молекуларна биологија у мониторнигу животне средине, 

биосензори) 
8. Квасац као модел систем у заштити животне средине (Основне карактеристике ћелије квасца; Животни циклус 

квасца; Квасци као биосензори за мониторинг токсичности једињења; Примена квасаца у ремедијацији) 
Практична настава:  
1. Увод у лабораторијски рад, пипетирање, Пуфери, индикатори и pH вредност;  2. Екстракција ДНК применом DNeasy Plant Mini 
Kit (Qiagen). Одређивање концентрације екстраховане ДНК спектрофотометријски - Nano view спектрофотометар; ПЦР- 
идентификација гена за отпорност на болести; Дигестијa  производа ПЦР реакције рестрикционим ензимима и електрофореза; 3. 
Екстракција ДНК из земљишта и из чистих култура гљива; Одређивање концентрације екстраховане ДНК спектрофотометријски 
- Nano view спектрофотомета; ПЦР- идентификација сојева Trichoderma испитивањем варијабилности ITS секвенци; 4. Гајење 
сунцокрета и кукуруза у воденој култури на различитим концентрацијама кадмијума; Одређивање усвојеног кадмијума из 
хранљивог раствора помоћу ICP; 5. Одређивање антифунгалне активности ксенобиотика  различитих концентрација према квасцу 
(Saccharomyces cerevisiae) 

Литература: 
1. Ćurčić Nataša, Panković Dejana (2011) Gajenje genetički otpornih biljaka prema bolestima u cilju zaštite životne sredine. 

Monografija, 101 str., ISSN / ISBN 978-86-87785-34-2, COBISS SR-ID 267537671,Univerzitet Educons, Štampa Atelje 
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Sremska Kamenica. 
2. Симоновић Ана (2011) Биотехнологија и генетичко инжењерство биљака, 401 стр.,  ННК интернационал, Београд  
3. SAVIĆ Pavićević Dušanka,  Matić Gordana (2011) Molekularna biologija 1, 364 str. NNK internacional, Beograd.   

Број часова активне наставе Остали 
часови 
 

Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: 
 

Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: 
Предавања, вежбе, консултације, рад у малим групама, рад у паровима, самостални рад, уз 
употребу аудио-визуелних средстава. 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поени 
активност у току предавања 10 Писмени испит               40 
практична настава 10   
колоквијум-и (2*20) 40                              

Укупно 60  40 
 
 

У складу са  исходима учења, пропорција различитих типова курсева (предавање, 
семинар, практична настава, колоквијум и др.) које наставници и сарадници реализују, 
избалансирана је на свим наведеним студијским програмима, а илустровано је на 
примеру студијског програма „Заштита животне средине“-основне академске 
студије (Табела 1а.). 

 
Табела 1a.: Број часова по предметима и облицима реализације наставе (ОАС) 

Р.бр
. 

Шифра 
предмет

а 
Назив предмета 

Семеста
р 

Тип 
предмет

а 

Статус 
предмет

а 

Активна настава Остал
и 

часови 

ЕСП
Б П В 

ДO
Н 

Прва година 

1. 
ОАС-
ЗЖС-
OХ1 

Основе хемије I АО О 3 1 2 7,86 8 

2. 
ОАС-

ЗЖС-Б 
Биологија I АО О 3 1 1 8,87 8 

3. 
ОАС-

ЗЖС-М 
Математика I АО О 2 3  8,87 8 

4. 
ОАС-
ЗЖС-
ЕЈ1 

Енглески језик  
I 

I ТМ О 2 2  6,4 6 

5. 
ОАС-
ЗЖС-
ОХ 

Органска 
хемија 

II НС О 2 1 2 8,87 8 

6. 
ОАС-
ЗЖС-
НЖС 

Наука о 
животној 
средини 

II НС О 3 1 1 8,87 8 

7. 
ОАС-

ЗЖС-ЕЕ 
Еколошка 

етика 
II ТМ О 3 1 2 7,86      8 

8. 
ОАС-
ЗЖС-
ЕЈ2 

Енглески језик 
II 

II TM О 2 2  6,4 6 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и 
бодови на години 

30
0 

180+120 960 60 
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Укупно часова активне наставе на години 600   

Друга година 

9. 
ОАС-

ЗЖС-НЗ 
Наука о 

земљишту 
III НС О 3  2 8,87 8 

10. 
ОАС-

ЗЖС-Х 
Хидрологија III НС О 2 1 2 8,87 8 

11. 
ОАС-
ЗЖС-
ОШС 

Опасне и 
штетне 

супстанце 
III НС О 2  2 6,4 6 

12. 
ОАС-
ЗЖС-
МЖС 

Мониторинг 
животне 
средине 

III НС О 3 3  7,86 8 

13. 
ОАС-

ЗЖС-ЗБ 
Заштита 

биодиверзитета 
IV НС О 2 2  6,4 6 

14. 
ОАС-
ЗЖС-
ИМА 

Инструменталн
е методе 
анализе 

IV НС О 2 1 3 7,86 

 

8 

 

15. 
ОАС-
ЗЖС-

БПЗЖС 

Биохемијски 
процеси у 
заштити 
животне 
средине 

IV НС О 3 1 1 8,87 8 

16. 
ОАС-
ЗЖС-

КСЖС 

Корпоративни 
стандарди 
животне 
средине 

IV ТМ О 3 2  88,87 8 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и 
бодови на години 

30
0 

150+150 960 60 

Укупно часова активне наставе на години 600   

Трећа година 

17. 
ОАС-
ЗЖС-

СПОЖС 

Стратешко 
планирање у 

области 
животне 
средине 

V ТМ О 3 2  5,4 6 

18. 
ОАС-
ЗЖС-
ПОР 

Принципи 
одрживог 

развоја 
V ТМ О 2 3  3,67 5 

19. 
ОАС-
ЗЖС-

УЗЖСР 

Управљање 
заштитом 
животне 

средине и 
ризицима 

V ТМ О 2 3  3,67 5 

20. 
ОАС-
ЗЖС-

АИОЖС 

Аналитички 
инструменти у 

области 
животне 
средине 

V НС О 3 2  5,4 6 

21. ОАС-
ЗЖС-

Предмет 
изборног блока 

VI СА ИБ 3 2  7,13 
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И1- 1 7 

 

22. 
ОАС-
ЗЖС-
И2- 

Предмет 
изборног блока 

2 
VI СА ИБ 3 2  7,13 

 

7 

 

23. 
ОАС-
ЗЖС-
И3- 

Предмет 
изборног блока 

3 
VI СА ИБ 2 3  7,13 

 

7 

 

24. 
ОАС-
ЗЖС-
И4- 

Предмет 
изборног блока 

4 
VI СА ИБ 3 2  7,13 7 

25. 
ОАС-

ЗЖС-СР 
Стручна пракса VI  О     2 

26. 
ОАС-

ЗЖС-ЗР 
Завршни рад VI  O    17,34 8 

Укупно часова (предавања/вежбе + ДОН/ остали часови) и 
бодови на години 

31
5 

28
5 

 960 60 

Укупно часова активне наставе на години 600   

Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све 
године студија 

1800 2880 180 

 
У складу са  исходима учења, пропорција различитих типова курсева (предавање, 
семинар, практична настава и др.) које наставници и сарадници реализују, 
избалансирана је на свим наведеним студијским програмима, а илустровано је на 
примеру студијског програма „Заштита животне средине“- мастер академске 
студије (Табела 1б.). 

  
Табела 1б.: Број часова по предметима и облицима реализације наставе (МАС) 

р.б. Шифра предмета 
Назив предмета 

 

С
ем

ес
та

р 
С

та
ту

с 
пр

ед
м

ет
а 

 

Часови активне 
наставе 

О
ст

ал
и 

ча
со

ви
 

Е
С

П
Б

 
П В 

Д
О

Н
 

С
И

Р
 

Прва година  
1. мас-зжс-упoжс - I Управљање пројектима из 

области животне средине 
I О 3 2   9 8 

2. мас -зжс-бжс1- I Биотехнологија у животној 
средини 1. 

I О 2 2   8 7 

3. мас -зжс-инбх- I Испитивање намирница и 
безбедност хране 

I О 2 2   8 7 

4. мас -зжс-х- I  Хидробиологија I  О 3 2 2  7 8 

5. мас -зжс-уо- II  Управљање отпадом II О 3 3   8 8 
6. мас -зжс-б- II Биомониторинг II О 3 1 2  8 8 
7.  Изборни предмет 1. II И 2 2   8 7 
8.  Изборни предмет 2. II И 2 2   8 7 
  Збир    20 20    
Укупно часова (предавања+вежбе+ДОН+СИР, остали часови)= 
1560  и бодови на години 1560/26 =60 

300 240 60  960 60 

Укупно часова активне наставе на години 600   
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Друга година   
9. мас -зжс-ем- III Еколошки менаџмент III О 3 2   9 8 
10. мас -зжс-рржс- III Ревитализација и ремедијација 

животне средине 
III О 3 2 2  7 8 

11. мас -зжс-е- III Екотоксикологија III О 2 2   8 7 
12. мас -зжс-хмажс- 

III 
Хроматографске методе у 
анализи животне средине 

III О 2 2 1  7 7 

13 мас-зжс-мнср- IV Методологија научног и 
стручног рада 

IV О 2    7 5 

  Студијски истраживачки рад         
  Стручна пракса         
14. мас -зжс- змр- IV Завршни мастер рад IV     18  25 25 
Укупно часова (предавања+вежбе+ДОН+СИР, остали часови) = 
1560 и бодови на години 1560/26 = 60 

180 120 45 270  945 60 

Укупно часова активне наставе на години 600   
Укупно часова активне наставе, остали часови и бодови за све 
године студија 

1200 1905 120 

 
У складу са  исходима учења, пропорција различитих типова курсева (предавање, 
семинар, практична настава, колоквијум и др.) које наставници и сарадници реализују, 
избалансирана је на свим наведеним студијским програмима, а илустровано је на 
примеру студијског програма „Заштита животне средине“-докторске академске 
студије (Табела 1в.). 
 

Табела 1в.: Број часова по предметима и облицима реализације наставе (ДС) 
Р. 
Б. 

Назив предмета 
Име или имена 

наставника 
Семестар ЕСПБ НО Т 

1. 
Методологија научно-

истраживачког рада 
Мирјана 
Радовановић 
(Голушин) 

I 15 Инжењерство 
заштите животне 
средине 

О 

2. 
Статистичке методе 

Фатих Дестовић 
I 15 Математичке 

науке  
О 

3. 
Биотехнологија у 

животној средини 2 
Дејана Панковић 
,Драган Перовић 

II 15 Биотехничке 
науке 

О 

4. 
Моделовање процеса у 

заштити животнe срединe 
Наташа Жугић 
Дракулић, 
Кузмановски 

II 15 
Науке о заштити 
животне средине 

О 

5. 
Одабрана поглавља 

молекуларне биологије 
Дејана Панковић 

III 15 Биотехничке 
науке 

И 

6. 
Процеси деградације 

земљишта 
Јовица Васин 

III 15 Биотехничке 
науке 

И 

7. 
Одабрана поглавља 

инструменталних метода 
анализа 

Мира Пуцаревић 
III 15 Науке о заштити 

животне средине 
И 

8. 
Индикатори стања 
животне средине 

Наташа Жугић 
Дракулић 

III 15 Науке о заштити 
животне средине 

И 

9. 
Процена еколошких 

ризика 
Весела Радовић 

IV 15 Науке о заштити 
животне средине 

И 

10. 
Одабрана поглавља из 

ремедијације 
Љубинко Јовановић,  

Јовица Васин 

IV 15 Биотехничке 
науке 

И 

11. 
Екодизајнирање Христина 

Стевановић 
Чарапина 

IV 15 
Науке о заштити 
животне средине 

И 

12. 
Спектрохемијске методе 

одређивања трагова 
елемената у животној 

Тијана Зеремски 
Шкорић 

IV 15 Биотехничке 
науке 

И 
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средини 

13. Докторска дисертација 
(пријава) 

 V 10 

Науке о заштити 
животне средине 

O 

14. 
Докторска дисертација  

(извођење истраживања и 
објављивање резултата) 

 
V 20 

O 

15. Докторска дисертација 
(писање тезе) 

 VI 10 O 

16. Докторска дисертација 
(одбрана тезе) 

 VI 20 O 

Укупно ЕСПБ 180   

НО- Ужа научна, односно уметничка област, Т- Тип предмета (И-изборни,О-обавезни....) 

 *табелу модификујте у зависности од броја података које унсите, користећи инсер мод 

 
На основу приказаних података уочава се да је на ОАС теоријска настава која се 
реализује путем предавања заступљена са 915 (50%) часова. Наставници раде у циљу 
остваривања интерактивности наставе тако што примењују методе извођења наставе 
које подстицајно делују на активну улогу студента на настави, а то су: укључивање 
примера у наставу, објашњења, дискусија, дијалошка и монолошка метода, 
интерактивна метода, студије случаја и сл, тако да су предавања илустрована 
практичним примерима, што их чини јаснијим и прилагођеним студентима у смислу 
што бољег разумевања.  
Остали облици рада покривени  су са 50% часова. Вежбе су доминантне са 615 (69,5%) 
часова. На вежбама су најзаступљеније методе: дискусионе групе, студије случаја, 
експерименталне вежбе, рад на терену и сл. Други облици наставе (семинар и сл.) су 
заступљен са 30,5 % часова наставе. Семинар се реализује тако што студенти 
самостално раде и обрађују неко стручно питање, задатак, о којем подносе извештај 
наставнику, сараднику и студентима на семинару. Тај поднети извештај је основа за 
дискусију на тему обрађеног питања, наставници и сарадници настоје да се дискусији 
прикључи што већи број студената.  

- 
На основу приказаних података уочава се да је на МАС теоријска настава која се 
реализује путем предавања заступљена са 480 (40%) часова. Наставници раде у циљу 
остваривања интерактивности наставе тако што примењују методе извођења наставе 
које подстицајно делују на активну улогу студента на настави, а то су: укључивање 
примера у наставу, објашњења, дискусија, дијалошка и монолошка метода, 
интерактивна метода, студије случаја и сл, тако да су предавања илустрована 
практичним примерима, што их чини јаснијим и прилагођеним студентима у смислу 
што бољег разумевања.  

 
Остали облици рада покривени  су са 60% часова. Вежбе су доминантне са 360 (65,3%) 
часом. На вежбама су најзаступљеније методе: дискусионе групе, студије случаја, 
вежбе демонстрације односно експерименталне вежбе, рад на терену и сл. Други 
облици наставе (семинар и сл.) је заступљен са (34,7%) часова наставе. Семинар се 
реализује тако што студенти самостално раде и обрађују неко стручно питање, задатак, о 
којем подносе извештај наставнику, сараднику и студентима на семинару. Тај поднети 
извештај је основа за дискусију на тему обрађеног питања, наставници и сарадници 
настоје да се дискусији прикључи што већи број студената.  

 
Распоред наставе и планови предиспитних и испитних активности (предавања, вежбе, 
консултације, колоквијуми и испити односно квалитет и квантитет) усклађени су са 
потребама и могућностима студената. Дневно оптерећење студената је усклађено са 
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њиховим могућностима за праћење наставе (у односу на ниво и врсту претходно 
стеченог знања из средње школе). Распоред наставе и планови предиспитних и 
испитних активности у складу су са елементима курикулума предмета на основу којих 
се планира извођење наставног процеса.  

 
Пре почетка одговарајућег семестра студенти су упознати са планом и распоредом рада 
и са делом својих обавеза које из њих произилазе, док са осталим наставним обавезама 
студенте упознају на првим часовима наставе предметни наставници и сарадници тако 
што студентима пружају експлицитна и детаљна објашњења. План и распоред наставе 
доследно се спроводе (али нису увек благовремено ажурни на сајту Универзитета)  и  
није долазило до њиховог непоштовања од стране наставника и сарадника након 
пружања информација студентима, нити од стране студената, што иде у прилог 
чињеници да су исти усклађени са потребама и могућностима студената.   

 
Професионални рад наставника и сарадника на свим годинама студија и ОАС, МАС и 
ДС студијским програмима је на завидном нивоу и огледа се у томе што се наставници 
и сарадници за наставу детаљно спремају и долазе на наставу припремљени у 
стручном, дидактички-методичком, педагошком и психолошком смислу. У циљу 
обезбеђивања интерактивности наставе примењују се наставне методе које подстичу 
студенте да активно учествују у настави, а то су: метода студије случаја, метода 
дискусионих група, вежбе демонстрације, метода писаних (семинарских) радова и 
усмених излагања, дијалошка и монолошка метода односно експерименталне вежбе, 
рад на терену. Остале наставне методе нису заборављене, али користе се у знатно 
мањој мери у односу на поменуте. Сваком од поменутих метода настоји се да се обраде 
теоријски  садржаји који се илуструју укључивањем и објашњењем примера из праксе и 
на тај начин се настоји да се осигура потребан ниво разумљивости и прилагођености 
наставног рада могућностима, потребама и способностима студената. По питању 
организационих облика наставе примењују се предавања, вежбе, семинари, 
консултације, проверавање и оцењивање. Од наставних облика присутна су сва четири 
облика – фронтални, индивидуални, тандемски(рад у паровима) и групни облик 
наставног рада. При томе, настоји се да се мултиваријантно комбинује примена 
наставних облика ради подстицања што веће активности студената у циљу развијања 
критичког мишљења и креативности, способности примене стечених знања, као и 
самосталног писменог и усменог изражавања.  Поменутим приступом реализује се  
разноврснија и интересантнија настава и остварују се  успешнији резултати наставног 
процеса.   
 
У циљу испуњавања улога наставног особља, наставници и сарадници  су у обавези да 
перманентно се усавршавају и раде на унапређивању својих знања у односу на 
савремене трендове у конкретној научној области. Наставници и сарадници су, такође, 
у обавези да непрекидно усавршавају  своја дидактичко-методичка знања и педагошке 
способности. Универзитет Едуконс активно подстиче стицање и осавремењивање 
научно-истраживачких односно уметничких, стручних и наставничких компетенција 
наставника и сарадника Универзитета што је и дефинисано Правилником о 
самовредновањu  (Прилог 5.6.)  
Доследно се примењују услови и критеријуми прописани за избор у звања и стварају се 
услови од стране Универзитета за перманентно усавршавање наставника и сарадника и 
тиме се обезбеђује квалитет наставног особља на Универзитету Едуконс а тиме и на 
Факултету за заштиту животне средине овог универзитета. У периоду школске 
2016/2017, 2017/2018. и 2018/ 2019. године вршен је избор у звања наставника (Прилог 
5.3). 
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Наставници и сарадници Факултета заштите животне средине су учествовали на 
националним и међународним научним и стручним скуповима и конференцијама, 
семинарима, трибинама и округлим столовима, као и на истраживачким пројектима 
односно ликовним колонијама и индивидуалним, групним и жирираним изложбама. 
Наставници и сарадници Факултета заштите животне средине објављују своје радове у 
домаћим и међународним часописима, што је и илустровано у Стандарду 6.. Наставници 
су, такође, објавили известан број уџбеника и монографија у складу са савременим 
трендовима у својој научној области. 

 
Посебна пажња се посвећује усавршавању дидактичко-методичких знања и њихове 
активне примене од стране  наставника и сарадника. На крају школске године односно 
пред почетак нове школске године разговара се о примени дидактичко-методичких 
знања и подстичу се наставници и сарадници да сваке године унапређују и активно 
користе у настави нова дидактичко-методичка знања у смислу савремених облика и 
метода извођења наставе.  

 
Предметни наставник припрема План рада на предмету (Прилог 5.2) према 
Правилнику  о изради и контроли плана рада на предмету  (syllabus-a)  који доставља 
Декану пре почетка односног семестра. План рада укључује следеће елементе: основне 
податке о предмету: назив, година студија, број ЕСПБ бодова, услови, циљеве 
предмета, садржај и структуру предмета, начин оцењивања, списак уџбеника, односно 
основне и допунске литературе (укључујући и интернет изворе) и податке о 
наставницима и сарадницима на предмету, као и  распоред наставних тема по радним 
недељама, спецификацију врсте и облика наставе, термине за завршавање рада / 
испуњавање обавеза по појединим врстама предиспитних активности и начин 
поентирања сваке од њих.  

 
Начин вредновања рада студената на предмету  је детаљно описан и усаглашен је са  
Правилником о стандардима оцењивања студената, I Изменама и допунама Правилника 
о стандардима оцењивања студената и Правилником  о полагању испита , чиме је 
обезбеђен јединствен критеријум вредновања рада студената по модулима (присуство и 
активност на настави, семинар, колоквијум, писмени и усмени део испита). 

 
У циљу усмеравања студената на образовне садржаје предмета у плану рада наводи се 
основна (обавезна), као и допунска литература.  

 
Наставници и сарадници  су дужни да упознају студенте са Планом рада на предмету и 
доступни су студентима.  

 
Наставници и сарадници обавезно морају да поштују план наставе и планове рада на 
предметима. Планови рада на предметима се морају у потпуности реализовати у 
предвиђеном времену у оквиру планираних наставних облика, применом метода и 
методичких поступака који подстичу студенте на преузимање активне улоге у настави. 
Наставници и сарадници делују у правцу мотивисања студената на активни рад и прате 
активности и остварене напоре студената.  
 
Декан факултета Заштите животне средине систематски прати извођење наставе у 
складу са распоредом и плановима рада на појединим предметима и предузима 
корективне мере уколико дође до одступања у поступцима обезбеђења квалитета. 
Комисија за обезбеђење квалитета, у поступку редовног вредновања, путем анкете 
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прикупља оцене наставника и сарадника, као и студената о  квалитету наставног 
процеса, на основу Правилника о самовредновању (Прилог 5.6). 
 
Настава на свим предметима се систематски прати, оцењује квалитет и предузимају 
корективне мере за његово унапређење. У циљу објективног увида у поштовање и 
доследну реализацију плана наставе и планова рада на предмету, као  и квалитет  рада 
наставника и сарадника на конкретним предметима систематски се прате и оцењују 
поменуте активности у сагласности са утврђеном Процедуром интерне провере 
квалитетана на Универзитету Едуконс,  Правилником  о изради и контроли плана рада на 
предмету  (syllabus-a) и Правилником о стандардима и контроли квалитета наставе. 
Непосредни носиоци контроле су Комисија за обезбеђење квалитета и поткомисије које 
она формира.  Комисија за обезбеђење квалитета информише Декане факултета 
односно академије, Проректора за наставу, Ректора и  Сенат.  

 
Контролом квалитета извођења наставе формира се објективна слика о степену 
доследности спровођења распореда и планова рада на предмету,  коришћења метода 
извођења наставе и наставних облика у складу са дефинисаним циљевима предмета 
и студијских програма, затим, квалитету наставе са становишта студента и колико 
га наставници и сарадници подстичу на активност, самосталан рад и размишљање, 
те развијање способности интегрисања теоријских знања и примене истих, као и о 
томе колико су спремни за одговоре на питања и дијалог са студентима и у ком 
степену је литература савремена, одговарајућа и доступна. Такође, добија се 
комплетна слика о студијским програмима у смислу степена организованости, 
структуре и начина реализације и  прилагођености студенту, његовим потребама и 
могућностима.  
 
Систематски се прати спровођење плана наставе, као и планова рада на 
појединачним предметима и предузимају корективне мере уколико дође до 
одступања. Наставници и сарадници током извођења предавања и вежби поступају 
професионално и имају коректан однос према студентима. У случају да се уоче 
одступања код одређених наставника и сарадника, јер се не придржавају плана рада 
на предмету или не постижу одговарајући квалитет предавања и вежби, декан 
факултета односно академије предузима потребне мере у циљу превазилажења 
уочених одступања, упозорава наставнике на потребу побољшања, а Универзитет 
им обезбеђује потребно усавршавање и о томе информише Комисију за обезбеђење 
квалитета која тада утврђује корективне мере и прати реализацију истих. 
 
1.  Резултати анкетирања студената  за процену квалитета реализације студијских 

програма и резултати анкетирања студената и наставника и сарадника за 
процену квалитета реализације  наставних предмета.  

 
Универзитет Едуконс обезбеђује студентима учешће у оцењивању и осигурању 
квалитета студијских програма. Анкетирање студената је реализовано у складу са 
Правилником о спровођењу студентске анкете;  Правилником о самоевалуацији и 
контроли квалитета наставе: Анкетом за оцењивање стандарда квалитета 
наставног процеса и услова студирања на Универзитету Едуконс од стране 
студената и  Упитником за студентску оцену рада наставника у наставном 
процесу.  
 
Процена квалитета студијског програма , наставе и услова  
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У оквиру ове анкете, студенти су оцењивали своје студијске програме на скали од 1-
5 према следећим параметрима: садржај предмета, распоред часова, реализациа 
наставе, опремљеност и рад библиотеке и  рад студентске службе. Резултати за три 
године  представљени су за 2016/2017  у Прилог 5.1.а, 2017/2018 у  Прилог 5.1 б и 
за 2018/2019 у Прилог 5.1.ц: 

 
Процена квалитета рада наставника и реализације наставних предмета  
 
Спровођењем анкете за студентску оцену рада наставника у наставном процесу 
студенти су оцењивали  квалитет реализације наставе по наставним предметима, које су 
слушали, на скали од 1-5 према следећим параметрима: редовно извођење наставе, 
наставник даје потребне информације, повезује градиво са праксом, излаже градиво 
јасно и разулљиво , примењује различите савремене наставне методе и наставна 
средства у раду, подстиче на активно учешће у настави (учешће у расправама, 
постављање питања, одговарање на питања), самосталност у раду и критичко 
мишљење, мотивисаност и ентузијазам током извођења наставе, развија однос са 
студентом са поштовањем, доступност настабника, подстицање сарадње међу 
студентима, редовно оцењивање рада током семестра,  
 
На основу анализираних података добијене су просечне оцене наставника и сарадника 
за све три године и направљене су ранг листе наставника (Прилог 5.8).  
 
 

Извођача наставе Оцена 
2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Просечна оцена-наставници 4,75 4,82 4,86 

Просечна оцена-сарадници 4,62 4,68 4,79 
 
 
Резултати и анализа анкета спроведених 2016/2017 приказани су у Прилог 5.1.а, 
2017/2018 у  Прилог 5.1 б и 2018/2019 у Прилог 5.1.ц:  
 
SWOT анализа стандарда 5 
 
Табела 1. SWOT анализа стандарда 5 

Елементи анализе Вредност 

Компетентност 
наставника и сарадника; 
 

S 

Квалитетни предавачи са великим бројем референци +++ 

Редовна предавања и добра интеракција између 
студената и наставног особља 

+++ 

W 
Високошколска установа не подстиче одласке 
запослених на стручна усавршавања и научне скупове.  

++ 

O 
Могућност за стицање финансијских и стручних ресурса 
кроз реализацију практичних пројеката.  

++ 

T 
Велика разлика између прихода запослених у сектору  
заштите животне средине у академској каријери у 
приватним и јавним академским установама.  

++ 

Доступност информација 
о терминима и плановима 
реализације наставе; 
 

S 
Информације о терминима и плановима реализације 
наставе, као и терминима одржавања консултација су 
доступни на сајту Факултета заштите животне средине.  

++ 

W 
Термини су подложни изменама, о чему је непрактично 
обавештавати студенте путем објаве на веб сајту. 

+ 
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O 
Будући студенти могу да се информишу о одвијању 
наставе на нивоу семестра. 

+ 

T 
Велики број студената који су у радном односу нису у 
могућности да прате реализацију и планове око 
наставних активности.  

 

Интерактивно учешће 
студената у наставном 
процесу; 
 

S Подстакнуто је применом  интерактивних метода рада +++ 

W 
Интерактивност није неопходан елемент за одвијање 
квалитетне наставе у појединим областима. 

+ 

O 
Активно ангажовање студената у наставном процесу 
представља један од најуспешнијих метода учења. 

+++ 

T 
Одбијање појединих студената да се укључе у наставни 
процес. 

+ 

Доступност података о 
студијским програмима, 
плану и распореду 
наставе; 
 

S 
Информације о студијском програму, плану и распореду 
наставе, као и терминима одржавања консултација су 
доступни на сајту Факултета заштите животне средине.  

++ 

W 
Термини одржавања наставе су подложни изменама, о 
чему је непрактично обавештавати студенте путем 
објаве на веб сајту. 

+ 

O 
Будући студенти могу да се информишу о одвијању 
наставе на нивоу семестра. + 

T 
Недостатак финансијских средстава 

+++ 

Избор метода наставе и 
учења којима се постиже 
савладавање исхода 
учења; 
 

S 
Дефинисане су основе за самостални истраживачки рад 
студента, квалификујући их за примену 
интердисциплинарних знања у пракси.  

++ 

W 
Младе сараднике је потребно упутити у процес 
проналажења одговарајуће методе. 

+ 

O 
Комбиновањем метода по предметима студенти добијају 
информације на различите начине. 

+++ 

T 
Одабране методе наставе и учења су прилагођене тако 
да одговарају већини студената, али не свима. 

++ 

Систематско праћење 
квалитета наставе и 
корективне мере. 
 

S 
Редовно спровођење анкета о квалитету наставног 
процеса од стране студената и спровођење корективних 
мера тамо где се укаже проблем. 

+++ 

W 
Одређен број студената пропусти да испуни студентку 
анкету по завршетку наставног курса. 

+ 

O 

На основу резултата студентске анкете наставници и 
сарадници самостално увиђају који су њихови 
квалитети, као и које измене је потребно преузети да би 
се обезбедио виши квалитет наставе. 

+++ 

T 
Студентску анкету је неопходно дигитализовати, зарад 
олакшаног праћења квалитета наставе. 

+++ 

 
ЗАКЉУЧАК 
 
S  Стратегијом се изражава спремност и трајно опредељење Факултета заштите 
животне средине да тежи унапређењу квалитета високог образовања. 
 
W У циљу олакшаног праћења квалитета наставе и доступности релевантних 
информација, потребно је обезбедити студентски веб сервис.  
 
O  Перманентним личним и стручним усавшавањем наставног особља се осигурава 
квалитет високог образовања на високошколској установи, што креира позитивну 
слику о читавом Универзитету. 
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T  Конкурентност радних позиција у јавним високошколским установама директно 
угрожава доступност компететних наставника и сарадника, а самим тим и квалитет 
наставе. 
 

 2.2.5.2. Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 5 
 

- Неопходна је подршка Универзитета за континуирани рад наставника на 
унапређивању својих активних компетенција.  

- Укључивање студената, у складу са својим могућностима, у наставни процес као 
излагачи, водитељи радионица, презентери и сл.;  

- Увођење електронске форме за прикупљање повратних информација од 
студената о њиховом виђењу могућности, потреба и начина активнијег учешћа 
студената у наставном процесу. 

- Образовање и оспособљавање високопрофесионалног, креативног и мотивисаног 
будућег наставног кадра ;  

- Укључивање студената као партнера у образовном процесу ;  
- Континуирана провера релевантности наставних програма имајући у виду 

потребе и захтеве тржишта; 
  
Показатељи и прилози за стандард  5: 
 
Прилог  5.1. Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса  
Прилог 5.1.а  Резултати анкета 2016/2017  
Прилог 5.1 б  Резултати анкета  2017/2018  
Прилог 5.1.ц  Резултати анкета 2018/2019  
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. Кодекс етичког понашања 
Прилог 5.5 а Статут Универзитета Едуконс 
Прилог 5.5 б Измене 1. Статута УЕ од 30.08.2018. 
Прилог 5.5 в Измене 2. Статута УЕ од 26.10.2018. 
Прилог 5.6 Правилник о самовредновању 
Прилог 5.7 Правилник о студентском вредновању квалитета студија и педагошког рада 

наставниак 
Прилог 5.8. Ранг листе наставника 
 
 

2.2.6.  Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада 
 

2.2.6.1. Опис стања, и анализа и процена 
 

6.1. Високошколска установа у своме раду остварује јединство образовног, 
научноистраживачког и професионалног (стручног) рада. 
 
Високошколска установа ради на подстицању, обезбеђењу услова и провери резултата 
научног и стручног рада сагласно одредбама Правилника о научном и стручном раду. 
Наставно особље је укључено у активности које се тичу научноистраживачке 
продукције, у циљу сопственог усавршавања, као и имплементације ових садржаја у 
активну наставу. 
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6.2. Високошколска установа перманентно осмишљава, припрема и реализује 
научноистраживачке, стручне и друге врсте програма, као и националне и 
међународне научне пројекте. 
 
У Табела 6.1. су називи и број  текућих научноистраживачких/уметничких   пројеката 
чији  су  руководиоци  наставници  стално запослени у високошколској установи. 
Високошколска установа је у протеклој и текућој години остварила успешну сарадњу 
са различитим привредним субјектима, које су резултирале достигнућима у виду: 
награда (Прилог 6.1), презентација на конференцијама, учешћу на научним пројектима  
(Табела 6.1.) који резултују научним радовима (Табела 6.4). Наставно особље одржава 
редовне састанке у циљу побољшања досадашњег рада и предлагања иновација. У овој 
развојној фази је од изузетног значаја присуствовање интернационалним и домаћим 
догађајима, у циљу повезивања са факултетима у свету, као и отварања нових 
могућности за сарадњу са индустријом. 
 
6.3. Високошколска установа систематски прати и оцењује обим и квалитет 
истраживачког рада наставника и сарадника. 
 
Високошколска установа константно прати и оцењује квалитет и обим стручног рада. 
Наставници и сарадници су у обавези да редовно ажурирају своје картоне научне 
продукције.  
 
Квалитет научног и стручног рада анализира се и оцењује путем годишњих писаних 
извештаја сваког наставника и сарадника, преко анализе квалитета и обима рада на 
катедрама, до извештаја који се подноси и анализира на Наставном већу. Анализа 
обухвата збирни  преглед  научноистраживачких и уметничких резултата  у установи 
(Табела 6.3), учешће на домаћим и међународним пројектима (Табела 6.2), SCI 
индексираних радова (Табела 6.4) и реализацију текућих и стручних уметничких 
пројеката руковођених од стране стално запослених наставника у установи. 
 
6.4. Садржај и резултати научних, истраживачких, уметничких и стручних 
активности високошколске установе усклађени су са стратешким циљем саме 
установе, као и са националним и европским циљевима и стандардима високог 
образовања. 
 
Циљеви научног и стручног рада доприносе реализацији стратешких циљева 
Универзитета, и усклађени су са стандардима високошколског образовања. Садржај и 
резултати се редовно анализирају на ректорским састанцима и састанцима Сената, где 
се такође дискутује о могућности унапређења научних, истраживачких, уметничких и 
стручних активности високошколске установе. 
 
6.5. Знања до којих високошколска установа долази спровођењем одређених 
научних, истраживачких, уметничких и професионалних активности активно се 
укључују у постојећи наставни процес. 
 
Наставни план високошколске установе се редовно унапређује и ажурира у складу са 
достигнућима наставника и сарадника. Студенти се подстичу да се у току школовања 
укључују у научноистраживачке активности које спроводи факултет.  
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6.6.  Високошколска установа подстиче своје запослене да се активно баве 
научним, истраживачким, уметничким и професионалним радом и да што чешће 
објављују резултате свога рада. 
 
Високошколска установа подстиче запослене наставнике и сараднике да се баве 
научним и стручним радом и да што чешће објављују резултате свог рада тиме што 
обезбеђује услове и простор за рад, литературу и финансијску подршку за промоцију 
радова на конференцијама и другим скуповима од националног и међународног значаја. 
 
Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број 
наставника и сарадника на високошколској установи је наведен у Прилогу 6.2). 
  
Однос  броја  SCI-индексираних    радова  у  односу  на  укупан  број наставника и 
сарадника на високошколској установи  је наведен у Прилогу 6.3 
 
6.7. Високошколска установа обавља издавачку делатност у складу са својим 
могућностима. 
 
Високошколска установа активно ради на објављивању научних радова. 
Високошколска установа ради на побољшању издавачке делатности. У 2019. години 
публикована су три уџбеника за наставне предмете Опасне и штетне супстанце, 
Управљање заштитом животне средине и ризицима и Инструменталне методе анализе. 
 
Факултет заштите животне средине обавља избор у звање наставника  по 
критеријумима који се односе на научноистраживачки и стручни рад у складу са 
препоруком Националног савета за високо образовање, што се може утврдити на сајту 
Универзитета Едуконс (https://educons.edu.rs/wp-content/uploads/2016/10/Izvesta_Dunja-
Prokic-1.pdf) 

 

По Правилнику о избору и именовању ментора (Прилог 6.4)  на студијским 
програмимима докторских студија, ментори се бирају у складу са тренутно важећим 
стандардима за акредитацију студијских програма докторских студија у оквиру 
образовно-научног  поља. Списак ментора је приказан у Табели 6.7. Ментори имају 5 
или више СЦИ/ ССЦИ индексираних радова. Референтност ментора се може проверити у 
бази Kobson. У претходном трогодишњем периоду на Факултету заштите животне 
средине одбрањене су  4 докторске дисертације са езултатима објављеним у СЦИ/ 
ССЦИ часописима. (Табела 6.5) 

 

Факултет заштите животне средине има интeнзивну међународну сарадњу у оквиру 
међународних пројеката (SENVIBE, https://senvibe.uns.ac.rs/partners/) и (IMPACT 
ENVI, http://www.impact-envi.eu/) где се налази у позицији партнера. 

 

 

 SWOT анализа стандарда 6 
  
 
Табела 1. SWOT анализа стандарда 6 

Елементи анализе Вредност 

Усаглашеност образовног, S Образовни, научноистраживачки и стручни рад +++ 
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научноистраживачког, 
уметничког и стручног 
рада 

су међусобно усаглашени. 

W 
Наставници и сарадници су окренути 
научноистраживачком раду.  

+ 

O 
Разнолик кадар на високошколској установи 
омогућује богату продукцију. 

+++ 

T 
Недовољна сарадња између наставника који се 
баве научноистраживачким радом у другим 
областима и научним пољима.  

++ 

Перманентност научног 
истраживања и 
међународне сарадње 

S 

У претходним годинама су објављени и 
презентовани радови на домаћим и 
међународним скуповима, као и у међународно 
признатим часописима.  

+++ 

W 
Показало се да је лакше успоставити сарадњу на 
домаћем нивоу. 

++ 

O 
До сада је успостављена сарадња на 
међународном нивоу и активно се ради на 
побољшању односа са различитим установама. 

+++ 

T 
Потребно је повећати број одлазака у 
иностранство на професионалне скупове. 

++ 

Праћење и оцењивање 
квалитета 
научноистраживачког рада 
наставника и сарадника 

S 
Високошколска установа прати и оцењује 
квалитет научноистраживачког рада на 
годишњем нивоу. 

+++ 

W 
Потребно је не само пратити, већ и подстаћи 
наставно особље за научноистраживачки рад. 

+ 

O 
Праћењем и оцењивањем квалитета 
научноистраживачког рада се повећава 
кредибилитет факултета. 

+++ 

T 
Наставници и сарадници који нису довољно 
мотивисани неће дати одговарајуће резултате. 

++ 

Усаглашеност садржаја 
научноистраживачког 
уметничког и стручног 
рада са стратешким 
опредељењем земље и 
европским циљевима 

S 

Научноистраживачки и стручни рад 
високошколске установе је усаглашен са 
стратешким опредељењем земље, европским 
циљевима и циљевима Универзитета. 

+++ 

W 
Пун потенцијал образовних профила у области 
заштите животне средине још увек није 
препознат у земљи. 

++ 

O 
Велика могућност сарадње са институцијама у 
Европи и свету. 

++ 

T 
Недовољно високи буџети се издвајају за 
истраживања.  

+ 

Активно укључивање 
резултата истраживања у 
наставни процес 

S 

Наставници и сарадници редовно укључују 
резултате истраживања у наставни процес и 
отварају могућност студентима за укључивање у 
рад на истим. 

+++ 

W 
Потребно је направити баланс између редовног 
наставног плана и резултата истраживања у 
наставном процесу. 

++ 

O 

Студентима се пружа прилика за рад на 
научноистраживачким пројектима, чиме се 
оспосовљавају за даљи рад у професионалној и 
академској каријери. 

+++ 

T 
Потребно је обезбедити додатна средства за 
укључивање студената на пројекте. ++ 

Подстицање наставника и 
сарадника на публиковање 
резултата истраживања 

S 
Наставном особљу је омогућен простор за рад и 
потребна литература. +++ 

W 
Потребно је додатно материјално стимулисати 
наставно особље за научну продукцију. ++ 

O Повећава се видљивост високошколске установе. +++ 
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T 
Велики трошкови учешћа на интернационалним 
скуповима. 

+++ 

Издавачкa делатност 

S 
Факултет активно ради на побољшању издавачке 
делатности. 

+++ 

W Недовољна материјална стимулација. + 

O 
Богатом издавачком делатношћу се подиже 
кредибилитет факултета. 

++ 

T 
Високошколска установа нема сопствени часопис 
у ком запослени и студенти могу да објављују 
резултате рада. 

+ 

Бригa о 
научноистраживачком 
подмлатку 

S 
Високошколска установа обезбеђује запосленима 
услове за рад. 

+++ 

W 
Потребно је задржати и мотивисати младе за 
развој академске каријере. 

++ 

O 
Бригом о научноистраживачком подмлатку се 
обогаћује продукција факултета. 

+++ 

T 
Велики број младих истраживача напушта 
академску каријеру зарад рада у индустрији. 

++ 

 
ЗАКЉУЧАК 
 
S  Стратегијом се изражава спремност и трајно опредељење Факултета заштите 

животне средине да тежи унапређењу квалитета високог образовања и 
научноистраживачког и стручног рада што је резултирало великим бројем 
регионалних, националних и међународних пројеката.  

 
W Недовољна средства и материјална стимулисаност наставног особља за научну 

продукцију. 
 
O  Повећава се видљивост институције, а тиме и прилике за већи број студената као 

и за успостављање сарадње са институцијама и установама у земљи и 
иностранству. 

 
T  Недовољна материјална подршка за учешће наставног особља на научним и 

уметничким скуповима у иностранству где би се могла повећати видљивост 
Универзитета и створити услови за међународну сарадњу 

 
  2.2.6.2. Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 6 
 

- Активније подстицати наставнике и сараднике да публикују научне резултате у 
реномираним научно-стручним часописима; 

- Материјално подржавати и подстицати одласке на научно-стручне скупове, 
нарочито усмена излагања на њима која би могла да отворе и нове прилике за 
међународну сарадњу коју би требало интензивирати 

- Интензивирати активности у циљу оснивaња часописа који би испуњавао услове 
да буде на домаћој листи часописа са SCI индексацијом; 

- Побољшати сарадњу у размени литературе и информација са другим 
високошколским установама; 

- Подстаћи наставнике који се баве уметничким радом на научноистраживачке 
делатности, и обрнуто. 

- Континуирано набављати стручну литературу и научне часописе; 
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- Активније сарађивати са привредним и ванпривредним организацијама у циљу 
пружања стручне помоћи око решавања конкретних проблема 

- Радити активније на прибављању средстава за укључивање амбициозних и 
талентованих студената на научноистаживачке пројекте и тиме их мотивисати за 
академску каријеру. 

 
Показатељи и прилози за стандард  6: 
 
Табела 6.1. Назив и број  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 међународним и домаћим пројектима 

Табела 6.3.  Збирни  преглед  научноистраживачких и уметничких резултата  у 
уставови 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.  

Табела 6.5. Листа одбрањених докторских дисертација и уметничких пројеката  у 
установи у претходне три школске године са резултатима који су 
објављени или прихваћени за објављивање 

Табела 6.6. Назив и број  текућих стручних и уметничких пројеката који се тренутно 
реализују у установи чији су руководиоци  наставници  стално запослени у 
високошколској установи.  

Табела 6.7. Листа ментора према тренутно важећим стандардима који се односи на 
испуњеност услова за менторе у оквиру образовно-научног, односно 
образовно-уметничког поља 

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. 

Прилог 6.4 Правилник о избору и именовању ментора   
 

2.2.7. Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника 
 

 2.2.7.1. Опис стања, и анализа и процена 
 
7.1 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. 
 
Приликом избора наставника и сарадника у звања, високошколска установа се залаже 
за поштовање највиших критеријума путем вредновања стручне, научне, истраживачке, 
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и педагошке активности кандидата. У погледу права, обавеза и одговорности 
наставника и сарадника на Универзитету се примењују општи законски прописи којима 
се уређују радни односи. Потреба за избором наставника и сарадника утврђује се на 
предлог Наставно научног већа факултета, а на основу анализе табеларно приказаних 
података о ангажовању и оптерећењу наставника/сарадника. Предлог се доставља 
Ректору Универзитета, који доноси одлуку о расписивању конкурса за избор у одређено 
звање. Универзитет  расписују конкурс за заснивање радног односа и стицање звања 
наставника и сарадника за уже научне области утврђене општим актом Универзитета. 
Конкурс се објављује у средствима јавног информисања и сајту Универзитета. У циљу 
припремања предлога за избор у звање наставника, Сенат Универзитета именује 
Комисију за припрему извештаја о пријављеним кандидатима која се именује, на 
предлог Наставно научног већа факултета. Комисија за припрему извештаја о 
пријављеним кандидатима за избор у звање наставника састављена је од наставника у 
истом или вишем звању од звања у које се кандидат бира. Јавност услова за избор 
наставника, његова доступност стручној и широј јавности, обезбеђена је у свим фазама 
поступка, почев од расписивања јавног конкурса до састављања извештаја комисије о 
свим пријављеним кандидатима који се ставља на увид  јавности.  
 
Информације о запосленима, односно њихове биографије и избори у звања су доступни 
на Интернет страници Универзитета.  
 
Преглед запослених наставника на Факултету заштите животне средине је дат у  Табели 
7.1, док је преглед сарадника дат у Табела 7.2. 
 
7.2 Високошколска установа се приликом избора наставника и сарадника у звања 
придржава прописаних поступака и услова путем којих оцењује научну, односно 
уметничку и педагошку активност наставника и сарадника. 
 
При избору наставника и сарадника у звања, на високошколској установи се полази од 
њихових компетенција које се огледају у степену стручне спреме, академском називу, 
наставном звању, у компатибилности њиховог наставног, научно–истраживачког, 
стручног и педагошког рада при чему се узима у обзир и оцена коју дају студенти кроз 
анкету. Поступак и услови за избор наставника ближе су регулисани: 
Статутом, у седмом делу, Особље Универзитета , члановима 74. до 86.  су предвиђени 
услови и поступак за избор наставника и сарадника који су детаљно разрађени у 
Правилнику о ближим условима и поступку за избор у звање наставника и сарадника 
Универзитета (Прилог 7.1) 
 
Правилником о избору наставника и сарадника (бр.СН.50/11 од 30.05.2011.)су 
дефинисани услови и процедуре спровођења избора наставника и сарадника на 
Универзитету сагласно члановима 9. до 26. Права и обавезе наставника и сарадника су 
дефинисани Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
и то у IV Поглављу –систематизација радних места са описом послова тачке 6. i 7. 
Aнгажовање наставника на другој високошколској установи  и спречавање сукоба 
интереса, регулисани су члановима 26. до 29 Правилника о избору наставника и 
сарадника Универзитета . Одлуку о давању сагласности за ангажовање наставника на 
другој високошколској установи , по захтеву,  доноси Сенат. 
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Избор у звање наставника и сарадника на високошколској установи се заснива на 
оствареним и мерљивим резултатима рада кандидата који се, поред општих услова, 
исказују и на: обавезним елементима (наставни и научно-истраживачки, односно 
уметнички рад) и изборним (стручно-професионални допринос, допринос академској и 
широј заједници и сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким, 
односно институцијама културе или уметности у земљи и иностранству). У Табели 7.1. 
се налази преглед броја наставника по звањима као и статус у у установи. У Табели 7.2. 
се налази списак сарадника на Факултету заштите животне средине (на Факултету 
тренутно није анагжован и један сарадник). 
 
7.3 Високошколска установа систематски прати, оцењује и подстиче научну, 
односно уметничку и педагошку активност наставника и сарадника. 
 
Научно-истраживачка и стручна активност наставника и сарадника континуирано се 
прати и оцењује на основу садржаја података из Књиге наставника и CV – ја 
наставника. Наставно особље је у обавези да редовно ажурира релевантне податк. 
Интервал за ажурирање података не би требало да буде дужи од годину дана. 
Педагошки рад наставника и сарадника прати се и оцењује на основу одговора 
студената приликом анкетирања. Студентска анкета је анкета јавног мњења, путем које 
студенти исказују своје мишљење о педагошком раду наставника и сарадника. Поред 
овог сегмента, у оквиру анкете студенти вреднују и рад студентске службе и 
организацију студирања. Анкета се спроводи сваке школске године, два пута годишње 
(по завршетку сваког семестра), за све наставнике и сараднике који су учествовали у 
извођењу студијских програма и за све студијске програме који су били изведени у 
текућој школској години. 
 
7.4 Високошколска установа спроводи дугорочну политику квалитетне селекције 
младих кадрова и њиховог даљег напретка, као и различите врсте усавршавања. 
Високошколска установа води адекватну кадровску политику како би обезбедила: 
развој образовне и стручне институције, довољан број квалитетних наставника и 
сарадника, оптималну кадровску и старосну структуру наставног особља, брижљиву 
селекцију младих кадрова и професионали напредак и усавршавање наставника и 
сарадника. Приликом утврђивања кадровске политике, високошколска установа има у 
виду потребу за новим наставницима и сарадницима у циљу квалитетног остваривања 
студијских програма, наставног процеса, стручног, научноистраживачког и педагошког 
рада. 
 
7.5 Високошколска установа обезбеђује наставницима и сарадницима 
перманентно усавршавање, путем студијских боравака, специјализација, учешћа 
на научним, уметничким и стручним скуповима. 
 
На нивоу Универзитета се редовно расписују конкурси да студијске боравке и 
специјализације, на које сви запослени високошколске установе могу да се пријаве. На 
Научном већу се дискутују могућности других облика специјализације. Наставно 
особље даје предлоге за присуство манифестацијама које су од значаја за 
високошколску установу.  
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7.6. Високошколска установа при избору и унапређењу наставно-научног, 
уметничког и стручног кадра посебно вреднује повезаност рада у образовању са 
радом на пројектима у другим областима привредног и друштвеног живота. 
 
Високошколска установа при избору и унапређењу наставног и стручног кадра посебно 
вреднује ангажовање наставног особља у  раду на пројектима у другим областима 
привредног и друштвеног живота, као и претходни рад у организацијама на пословима 
који припадају областима из предмета на које су изабрани, да би то практично искуство 
могли да преносе студентима. 
 
7.7. Високошколска установа при избору и унапређењу наставно-научног, 
уметничког и стручног кадра посебно вреднује педагошке способности наставника 
и сарадника. 
 
Правилником о избору наставника и сарадника је дефинисано да један од кључних 
критеријума на основу кога се доноси одлука о избору и унапређењу наставног и 
стручног кадра јесте оцена о резултатима педагошког рада, која се доноси на основу 
анкетирања студената. 
 

SWOT анализа стандарда 7 

 

Табела 1. SWOT анализа стандарда 7 

Елементи анализе Вредност 

Јавност поступка и услова 
за избор наставника и 
сарадника 

S 
Поступци, услови и увиди за изборе у звање су доступни 
на страници Универзитета. 

+++ 

W нема 0 

O 
Јавним увидом у изборе наставника и сарадника се будући 
студенти могу информисати о наставном кадру 
високошколске установе. 

+++ 

T нема 0 

Усаглашеност поступка 
избора са предлогом 
критеријума Националног 
савета за високо 
образовање 

S 
Поступци избора са предлогом критеријума Националног 
савета за високо образовање су усаглашени. 

+++ 

W нема 0 

O нема 0 

T нема 0 

Систематско праћење и 
подстицање педагошких 
истраживачких и стручних 
активности наставника и 
сарадника 

S 
Наставници и сарадници су дужни да најмање једном 
годишње ажурирају своје стручне и истраживачке 
активности. 

+++ 

W Наставник и сарадник који не извршава довољно добро 
педагошке, истраживачке и стручне активности угрожава 

+ 
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репутацију високошколске установе. 

O 
Стимулисање наставника и сарадника који дају позитивне 
резултате. 

+++ 

T 
Студенти често искључиво субјективно оцењују 
педагошке активности наставника. 

++ 

Дугорочна политика 
селекције наставничког и 
истраживачког подмлатка 

S 

Студијски програм  Факултета заштите животне средине је 
јединствен у региону и има добар потенцијал и 
компетенције за учешће у домаћим и међународним 
пројектима. 

++ 

W Флуктуације наставника +++ 

O 

Повезивање са другим институцијама и компанијама у 
циљу рада на заједничким истраживачким пројектима 
(нпр. Пројекти које расписује Европска комисија) би 
створило могућност запошљавања младог истраживачког 
кадра за рад на пројекту и повећала значајно научно-
истраживачку продукцију и видљивост институције и ван 
оквира Србије и региона. 

Ово би такође отворило нове могућности за нове сарадње 
са партнерима на пројекту, нове шансе за усавршавање и 
студената и наставног кадра. 

+++ 

T Смањење броја сарадника у настави због исељавања +++ 

Обезбеђење перманентне 
едукације и усавршавања 

S 
На нивоу Универзитета се расписују конкурси за 
усавршавање наставног особља. 

+++ 

W 
Потребно је додатно материјално стимулисати наставнике 
и сараднике. 

++ 

O 
Обезбеђивање едукације и усавршавања наставног особља 
позитивно утиче на генералну слику о високошколској 
установи. 

+++ 

T Високи трошкови усавршавања у иностранству. ++ 

Повезаност образовног 
рада са истраживањем на 
пројекту и радом у 
привреди 

S 
Приликом селекције кандидата се уважава искуство из 
рада у привреди. 

+++ 

W 
Мали број привредника који имају средства издвојена за 
пројекте 

+++ 

O 

Повезивање академског кадра са привредом има значајне 
бенефите за обе стране. 

Велик број пројеката на које наставници и сарадници могу 
да се укључе. 

+++ 

T Губљење равнотеже између наставе и истраживања. +++ 

Вредновање педагошких 
способности 

S 

Приликом избора у звање наставника и сарадника, 
анализирају се њихове педагошке способности. 

+++ 

Наставници и сарадници се по завршетку курса оцењују у 
студентској анкети. 

++ 
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W 
Кандидати који бирају бирани у звање по први пут често 
немају искуство у настави. 

+ 

O 
Наставници и сарадници који имају добре педагошке 
способности подижу квалитет студијског програма.  

++ 

T 
Сарадницима који имају мањак педагошког искуства је 
потребно обезбедити адекватно менторство и едукацију. 

++ 

Вредновање 
истраживачких 
способности 

S 
Приликом избора у звање се уважавају и вреднују 
истраживачке способности и дотадашња научно 
уметничка продукција кандидата.  

+++ 

W 
Постоји велика разлика у вредновању између кандидата са 
уметничким и техничким образовањем. 

++ 

O 
Наставници и сарадници који поседују изузетне 
истраживачке способности имају висок ниво личне и 
професионалне сатисфакције. 

+++ 

T 
Уколико није довољно стимулисан и вреднован од стране 
установе, кандидат неће бити мотивисан за рад на научно 
уметничкој продукцији.  

++ 

Уважавање  мишљења 
студената о педагошком 
раду наставника и 
сарадника 

S 
Студенти могу да се изјасне о квалитету наставног курса, 
као и педагошком раду наставника и сарадника путем 
студентске анкете. 

+++ 

W 
Одеђен број студената не испуни студентску анкету по 
завршетку курса. 

++ 

O 
Студентска анкета је анонимна, тако да студенти исказују 
своје мишљење са већом слободом. 

+++ 

T Неопходно је дигитализовати студентску анкету. ++ 

 
ЗАКЉУЧАК 
 
S  Факултет заштите животне средине је препознат и добро повезан у области 

истраживања. Наставни кадар има одговарајуће пројекте и лабораторијске услове 
за остваривање резултата који се могу публиковати у признатим часописима. 

W Недовољан број мадих наставника и истраживача  
O  Даље повезивање на међународном нвоу 
T  Неадекватна материјална подршка младих сарадника и наставника. 

 

  2.2.7.2. Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 7 

На основу резултата SWOT анализе, предлажу се следеће мере и активности за 
унапређење квалитета: 

- Плански мотивисати наставнике за стручни, педагошки и научно-истраживачки рад 
са својим сарадницима у циљу даљег развоја индивидуалне компетентности 
сарадника, њихово будуће напредовање, избор у наставна звања и укључивање у 
наставни процес, 
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- Интензивније подстицати и мотивисати истраживачки рад наставника и сарадника 
у циљу што равномернијег укључивања у тај сегмент деловања, 

- Организовати научно-стручне скупове, на којима би наставници и сарадници могли 
да представе резултате научно стручног рада, преко реферата и радова, 

 -Подстицати одласке на скупове, направити годишњи план одлазака на домаће и 
међународне скупове.  

- Интензивирати међународну сарадњу, и кроз потписивање одговарајућих уговора 
са сродним установама, отворити пут наставницима и сарадницима за размену 
знања и искустава и усавршавање 

- Подстицати чвршће везе са другим академским институцијама у циљу остварења 
заједничке сарадње на пројектима која би омогућила и већу научну и уметничку 
продукцију наставног кадра 

- Подстицати и чвршћу сарадњу са индустријом у циљу боље припреме студената за 
будуће послове што би имало користи за све стране – и универзитет и студенте и 
индустрију. 

 

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. Број запослених наставника у односу на укупни број студената на 

Факултету заштите животне средине  

 

2.2.8. Стандард 8: Квалитет студената 

 
2.2.8.1. Опис стања, и анализа и процена 

 
8.1 Високошколска установа обезбеђује потенцијалним и уписаним студентима све 

релевантне информације и податке који су повезани са њиховим студијама. 

У циљу обезбеђења квалитета при селекцији кандидата за упис, поступци и стандарди 
укључују креирање и имплементацију адекватне и транспарентне процедуре селекције 
студената за упис на Универзитет у складу са Законом, при чему потенцијалним 
студентима се унапред обезбеђују све информације релевантне за њихове студије, кроз 
омогућавање директног контакта са Студентском службом, наставницима и 
сарадницима, као и кроз писане информације које минимално садрже услове и 
критеријуме уписа, начин и трошкове студирања, звање које се стиче и рокове конкурса 
и уписа. Садржај писаних информација одобрава Ректор.  
 
Све релевантне информације које су повезане са студијама, потенцијалним и уписаним 
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студентима, Универзитет обезбеђује издавањем информатора, објављивањем 
информација на огласној табли, сајту Универзитетa (www.educons.edu.rs), на 
друштвеним мрежама и преко студентске службе. Универзитет обезбеђује да сви 
студенти буду благовремено и потпуно информисани о условима уписа, студијским 
програмима, условима студирања. 
 
Сваке године се штампа и дистрибуира информатор и Приручник за полагање 
пријемног испита за будуће студенте доставља се у електронској форми свим 
потенцијалним студентима пријављеним за полагање пријемног испита. У 
информатору потенцијални студенти и њихови родитељи могу наћи све релевантне 
информације о Кампусу, Универзитету, Студијским програмима, условима уписа и 
другим питањима од значаја за одлучивање о упису на студије. Након свечаног пријема 
студената, све службе на Универзитету (Студентска служба, ЕСО – студентска 
организација, Служба за међународну сарадњу,  Одељење за сарадњу са привредом, 
Центар за развој каријере, ИТ служба...) посебним обраћањем уводе студенте Едуконс 
Универзитета у све процедуре и протоколе током студија, представљајући новим 
студентима права и обавезе које носи статус студента, приближавајући начине 
извођења наставе, пријаве и полагања испита, наводећи све могућности размене 
студената и стручних пракси, као и све активности које Универзитет спроводи зарад 
квалитетнијег студентског живота и доступности информација свим својим 
потенцијалним и уписаним студентима. 
 

8.2 При селекцији студената за упис, високошколска установа вреднује резултате 
постигнуте у претходном школовању и резултате постигнуте на пријемном 
испиту, односно испиту за проверу склоности и способности, у складу са законом. 

 

Услове за упис и критеријуме за избор кандидата прописује Статут Универзитета. 
Конкурс за упис студената утврђује Факултет, а расписује га Универзитет, у складу са 
Законом. Конкурс садржи број студената за одређене студијске програме, услове за 
упис, мерила за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, 
начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед, висину школарине и друге 
информације од значаја за будуће студенте. Конкурс се објављује најкасније пет месеци 
пре почетка школске године. 
 
Кандидати за упис на студије првог степена полажу испит провере склоности и 
способности. Пријемни испит на студијским програмима Пословна економија, Заштита 
животне средине,  Еколошка пољопривреда, Менаџмент, Учитељски, Информационе 
технологије и Студије безбедности се полаже писмено у виду теста, док је за студијски 
програм Класично сликарство и Дигитална продукција пријемни испит практично 
демонстрирање вештина и способности. Ранг листа кандидата се утврђује на основу 
укупног броја бодова, при чему је максималан број бодова из средње школе 40, а са 
теста, односно испита за проверу склоности и способности 60. 
 
Након извршене селекције и у складу са роковима предвиђеним конкурсом за упис, на 
огласној табли Универзитета се објављује ранг листа примљених кандидата. 
Универзитет утврђује јединствену ранг листу за сваки факултет. Уколико у првом 
конкурсном року није уписан број студаната у складу са прописима, односно бројем 
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студената за који је Универзитет акредитован, расписује се други конкурсни рок. 
Приликом уписа студената на остале године студија примењује се Одлука о условима 
наставка школовања на Универзитету.   
 

8.3 Једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, боја коже, пол, 
сексуална оријентација, етничко, национално или социјално порекло, језик, 
вероисповест, политичко или друго мишљење, статус стечен рођењем, 
постојање сензорног или моторног хендикепа и имовинско стање) 
загарантовани су, као и могућност студирања за студенте са посебним 
потребама. 

 

Универзитет гарантује једнакост и равноправност студената по свим основама, 
укључујући али не и ограничавајући се на расу, боју коже, род, сексуалну оријентацију, 
етничко, национално или социјално порекло, језик, вероисповест, политичко или друго 
мишљење, статус стечен рођењем, имовинско стање и/или постојање хендикепа 
студента. У складу са просторним и техничким могућностима, Универзитет излази у 
сусрет студентима са посебним потребама. 

 

8.4 Високошколска установа развија и унапред упознаје студенте са обавезом 
праћења наставе. 

 

Универзитет унапред упознаје студенте са обавезом праћења наставе и структуром 
предиспитних активности. Предметни професор на првом часу упознаје студенте са 
планом рада, обавезом праћења наставе, предиспитним активностима, као и са 
критеријумима и мерилима за оцењивање. Подршка студентима у извршавању 
предиспитних активности је индивидуална и прилагођена околностима у којима се 
сваки студент налази. Успешност студента у савладавању појединог предмета 
континуирано се прати током наставе и изражава се у поенима. Укупан успех студента 
у савладавању појединог предмета оцењује се на основу броја поена које студент 
стекне испуњавањем предиспитних обавеза и броја поена које стекне на испиту. 
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може остварити 
највише 100 поена.  
 
8.5 Студенти се оцењују помоћу унапред објављених критеријума, правила и 

процедура. 

Посебан сегмент обезбеђења квалитета студената је квалитетан процес оцењивања 
којим се обезбеђује да само они студенти који су савладали наставно градиво (теорија и 
практични задаци и проблеми), односно стекли неопходан ниво знања и вештина, 
упишу наредну годину студија. Оцењивање студената се обавља у складу са 
Правилником о полагању испита. 

Знање студената се проверава и оцењује континуирано током наставе, а коначна оцена 
се утврђује на испиту. Постоји седам редовних испитних рокова: јануарско-
фебруарски, априлски, јунско-јулски, августовско-септембарски, октобарски и 
новембарски. Студијским програмима и одлукама наставних већа школе дефинисано је 
да се студенти оцењују из следећих елемената: 



36 
 

 Предиспитне обавезе: Присутност и активно учешће у настави, семинарски 
радови, колоквијуми, практични задаци и др. 

 Испитне обавезе: Писмени део испита (који може бити у форми теста) и усмени 
део испита.  

Коначна (укупна) оцена студента на предмету састоји се од: 
 оцене рада студента током наставе (предиспитне обавезе) 
 оцене знања студента показаног на завршном испиту 

 

Изузетак чине студенти који из оправданих разлога не могу да присуствују настави 
(„радна група“ и др.). За те студенте оцена се у целини састоји од знања показаног на 
завршном испиту. 

 
Наставник на предмету самостално одређује и уноси у план рада на предмету (sillabys), 
проценат колико у укупној оцени (100%) носе предиспитне обавезе, а колико завршни 
испит. Тај однос се може кретати од 30%-70% за предиспитне обавезе и 30% -70% за 
завршни испит. Изузетак су студенти који не похађају наставу, за које је оцена на 
завршном испиту уједно и коначна оцена. 

 
Коначна оцена на предмету одређује се на основу укупног броја поена које је студент 
остварио током наставе и на завршном испиту. Максималан број остварених поена је 
100 па се оцена студента утврђује на следећи начин: 

0-50 поена – оцена 5 (недовољан) 
51-60 поена – оцена 6 (довољан) 
61-70 поена – оцена 7 (добар) 
71-80 поена – оцена 8 (врло добар) 
81-90 поена – оцена 9 (одличан) 
91-100 поена – оцена 10 (изузетан) 

 
Наставник, у складу са процентима из тачке 2 Правилника, одређује максимални број 
поена који носи сваки од појединачних облика рада студената у оквиру предиспитних 
обавеза (укупно 30 – 70 поена) и завршног испита (укупно 30 – 70 поена). 
 

8.6 Високошколска установа 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 знање. 

 

Универзитет систематично анализира, оцењује и унапређује методе и критеријуме 
оцењивања студената по предметима. Континуирано се прати поштовање правила при 
оцењивању студената, резултати који се постижу на испитима, пролазност и слично. 
Предлог промене у начину и систему оцењивања износи се на Наставном већу 
факултета, а спроводи у дело тек након усвајања гласањем. Методе оцењивања 
студената и знања које су усвојили у току наставно-научног процеса усклађене су са 
циљевима, садржајима и обимом акредитовања студијског програма Заштите животне 
средине. 
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8.7 Методе оцењивања студената и знања које су усвојили у току наставно-
научног процеса усклађене су са циљевима, садржајима и обимом 
акредитовања студијских програма. 

 

Наставник и сарадник оцењују рад студената током наставних активности и то: 

- у оквиру предиспитних обавеза: активност у току предавања, практична настава, 
колоквијум-и, кратки тест, семинарски радови и др. 

-  у оквиру завршног испита: писмени испит, усмени испит и др.  

 

Предиспитне обавезе и савладавање градива, методе оцењивања студената и знања 
може се обавити једном или више пута у току наставе, на различите начине, у 
зависности од циљева, садржаја и обима акредитованих студијских програма. 

 

8.8 Високошколска установа обезбеђује коректно и професионално понашање 
наставника током оцењивања студената (објективност, етичност и коректан 
однос према студенту). 

Универзитет обезбеђује коректно и професионално понашање наставника током 
оцењивања студената (објективан, етичан, коректан и непристрасан однос према 
студенту). Понашање наставника током оцењивања студената мора бити објективно и 
непристрасно, уз примену само оних критеријума и мерила за оцењивање који су 
садржани у плану рада на предмету. Наставник мора имати уједначене критеријуме 
оцењивања свих облика предиспитних активности студената и у свим испитним 
роковима. Током испитивања наставник не сме да врши дискриминацију студената по 
било којем основу и константно мора настојати да својим понашањем стимулише и 
подстиче студенте на континуиран рад и залагање. Наставник има исте критеријуме у 
свим испитним роковима. Провере знања студената током наставе као и на завршном 
испиту реализује се у унапред одређеним терминима, презентованим у плану рада на 
предмету. Наставник се према студентима током испитивања и оцењивања мора 
понашати коректно уз пуно поштовање њихове личности и у складу са стандардима 
који произлазе из Закона о високом образовању, Статутом и Кодексом професионалне 
етике. (Прилог 5.4. Кодекс етичког понашања) 

 

8.9 Високошколска установа 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. 

 

Универзитет систематично прати и проверава оцене и пролазност 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. 

Комисија за обезбеђење квалитета, поред праћења ефикасности студирања по 
Студијским програмима, систематски прати ефикасност студирања по предметима и 
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годинама студија, на основу података које прикупља Студентска служба, а нарочито 
постојање одређених неправилности у дистрибуцији оцена на завршном испиту по 
појединачним предметима, између предмета и година студија, у дужем периоду.  
 

8.10 Високошколска установа систематично прати и проверава пролазност 
студената по предметима, програмима, годинама и предузима корективне мере 
у случају сувише ниске пролазности или других неправилности у оцењивању. 

 

Успешно савладавање Студијских програма Универзитет обезбеђује укупном својом 
делатношћу, а нарочито обезбеђивањем уредне и квалитетне наставе, менторским 
радом, библиотичко-информатичком подршком и сталном подршком студентима у 
извршавању предиспитних активности. 

Поред ових података, у анализи процеса оцењивања у обзир се узимају и оцене које 
студенти дају током анкетирања. У оквиру анкетног формулара који носи назив: 
Анкете за дипломиране студенте, постоји група питања преко којих студенти вреднују 
оцењивање на студијском програму. Анкетни формулар о процени услова и 
организације студијских програма формулисан је као део Анкете за оцењивање 
стандарда квалитета наставног процеса и услова студирања на Универзитету Едуконс 
од стране студената где се налази табела са питањима и оценама који се односе на 
услове и организацију студијских програма. Универзитет Едуконс на свим студијским 
програмима из године у годину прати и проверава пролазност студената по 
предметима, програмима, годинама и предузима корективне мере у случају сувише 
ниске пролазности или других неправилности у оцењивању 
 
8.11 Високошколска установа омогућава студентима одговарајући облик 

студентског организовања, деловања и учешћа у одлучивању, у складу са 
законом. 

 

Универзитет Едуконс омогућава студентима организовање, деловање и учешће у 
одлучивању кроз форму Студентског парламента, у складу са Статутом.  
Студентски парламент организован је на начин предвиђен Законом о високом 
образовању и Статутом Универзитета. Избори за чланове Студентског парламента 
спроводе се по предвиђеној процедури, а рад и начин одлучивања Студентског 
парламента регулисан је Статутом. Представници Студентског парламента активно 
учествују у раду органа и стручних тела Факултета: у Савету, Наставно-научном већу и 
Комисији за обезбеђење квалитета, као и у раду Студентског парламента Универзтиета 
Едуконс. 
Статутом Студентског парламента Универзитета Едуконс одређује се статус, деловање 
и организација Студентског парламента као органа свих студената Универзитета, као и 
циљеви и начела, организација, права и дужности чланова и друга питања од значаја за 
рад Студентског парламента Универзитета. Студентски парламент је демократска 
организација која заступа интересе и права студената и залаже се за њихово 
остваривање. Студентски парламент се залаже за сарадњу са осталим студентскиим 
организацијама на локалном, регионалном и међународном нивоу, као и са другим 
образовним, хуманитарним, спортским и другим организацијама. 
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Описују се усвојене процедуре и мере које установа доноси у случају сувише ниске 
пролазности по предметима, програмима, годинама, као и у случају уочених 
неправилности у оцењивању. 

У циљу обезбеђења квалитета при селекцији кандидата за упис, поступци и стандарди 
укључују креирање и имплементацију адекватне и транспарентне процедуре селекције 
студената за упис на Универзитет у складу са Законом, при чему потенцијалним 
студентима се унапред обезбеђују све информације релевантне за њихове студије. 
Услове за упис и критеријуме за избор кандидата прописује Статут Универзитета. 
Конкурс садржи број студената за одређене студијске програме, услове за упис, мерила 
за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и рокове за 
подношење жалбе на утврђени редослед, висину школарине и друге информације од 
значаја за будуће студенте. Универзитет гарантује једнакост и равноправност студената 
по свим основама. Универзитет унапред упознаје студенте са обавезом праћења наставе 
и структуром предиспитних активности. Универзитет систематично анализира, оцењује 
и унапређује методе и критеријуме оцењивања студената по предметима. Универзитет 
обезбеђује коректно и професионално понашање наставника током оцењивања 
студената (објективан, етичан, коректан и непристрасан однос према студенту). 
Универзитет систематично прати и проверава оцене и пролазност студената по 
предметима и предузима одговарајуће мере уколико дође до неправилности у 
дистрибуцији оцена. Универзитет Едуконс омогућава студентима организовање, 
деловање и учешће у одлучивању кроз форму Студентског парламента, у складу са 
Статутом.  
 
Факултет заштите животне средине прати прописани стандард и све релевантне 
прописане процедуре и мере наведене у приложеним документима: 

 Правилник о процедури пријема студената (Прилог 8.1.) 
 Правилник о оцењивању (Прилог 8.2.) 
 Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од усвојених 

процедура оцењивања (Прилог 8.3.) 
 
Факултет заштите животне средине врши активно промовисање студијског програма и 
информисање потенцијалних студената о свим релевантним информацијама везаним за 
студирање на Универзитетѕ Едуконс. Промоција се врши кроз промоције студијског 
програма од наставника запослених на Факултету у релевантим школама у Србији, 
дељењу писaног промотивног материјала у виду Информатора и конкурса за упис 
студената. 
Одлуку о минималном броју студената који се уписују у прву годину студија доноси 
Универзитет, а факултет уписује студенте у складу са бројем одобреним у акредитацији 
за основне и мастер студије као и дозволом за рад. 
 
Селекција кандидата се спроводи кроз вредновање следећег: 

 Успех и резултати у четворогодишњем средњошколском образовању 
 Резултата оствареном кроз квалификациони-пријемни испит који се састоји из 

теста опште културе и теста знања из оббласти заштите животне средине 
 
Студенти примљени на Факултет заштите животне средине су унапред на сваком 
предмету упознати са обавезама праћења наставе и правилима, критеријумима и 
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процедурама оцењивања. Сваки наставник на првом часу обавештава студенте 
предиспитним и испитним обавезама, начинима стицања поена што је додатно 
доступно и на сајту универзитета.  
 
Успех студената као и методе оцењивања се систематично прате и Факултет 
континуирано ради на унапређењу критеријума и метода оцењивања и евалуације 
знања као и на усклађивању истих са конкретном природом наставног предмета као и 
стеченој способности студената за примену стечених знања у пракси. 
 
Континуирано се прати и успех студената на претходним годинама студија, уочавање 
слабости и предлагање мера за побољшање метода оцењивања.  
 
Преглед броја студената по степенима, студијским програмима и годинама студија на 
Факултету заштите животне средине је приказан у Табели 8.1. Континуирано се ради 
на повећавању квалитета и видљивости студијског програма у циљу постизања 
циљаног броја студената планираног и одобреног кроз акредитацију ОАС и МАС. 
 
Стопа успешности студената на Факултету заштите животне средине која се изражава 
за студенте који су дипломирали у претходној школској години, а завршили студије у 
року предвиђеном за трајање студијског програма је приказана у Табели 8.2. 
 
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 је 
приказан у Табели 8.3. 
 
Табела 1. SWOT анализа стандарда 8 

Елементи анализе Вредност 

Процедурa пријема 
студената 

S 

Пријем студената се реализује на основу 
оствареног успеха у средњој школи и 
постигнутог резултата на пријемном испиту. 

 
+++ 

Постоји могућност остваривања стипендије. +++ 

W 
Студенти који не остваре добре резултате на 
пријемном испиту имају лошији пласман. 

+ 

O 
Будућим студентима су доступне информације о 
структури пријемног испита, као и литератури за 
припрему пријемног испита. 

+++ 

T 
Студенти који не остваре право на стипендију се 
опредељују за други факултет.  

++ 

Једнакост и 
равноправност студената, 
укључујући и студенте са 
посебним потребама 

S 
Наставници и сарадници све студенте третирају 
једнако.  

+++ 

W 
Непостојање тоалета и лифта за особе са 
инвалидитетом. 

++ 

O 

Студенти са посебним потребама се радије 
опредељују за приватни факултет, због веће 
пријемчљивости наставног особља у односу на 
државни факултет. 

+++ 

T 
Непостојање јавног увида у статус студената са 
посебним потребама на факултету. 

++ 

Рад на планирању и 
развоју каријере 

S 
Изборни предмети омогућавају студенту да се 
усмерава у правцу свог интересовања.  

+++ 
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студената Стручна пракса обезбеђује студенту увид у рад у 
индустрији. 

+++ 

W 
Стручна пракса се реализује на завршној години 
студија. 

+ 

O 
Могућност запошњавања у различитим 
индустријама. 

+++ 

T 
Напуштање земље по завршетку студија 
негативно утиче на однос факултета са 
индустријом. 

++ 

Доступност информација 
о студијама 

S 
Информације о студијском програму су доступне 
на Интернет страници Универзитета. 

+++ 

W 
Недоступност релевантних информација на 
друштвеним мрежама. 

++ 

O 
Наставно особље посећује средње школе и 
директно информише будуће студенте о 
студијама. 

++ 

T 
Недовољна промоција Универзитета онемогућује 
студентима увид у рад факултета. 

+ 

Доступност процедура и 
критеријума оцењивања 

S 

Процедуре и критеријуми оцењивања су 
доступни на Интернет страници факултета. +++ 

Наставници и сарадници упућују студенте у 
систем оцењивања на почетку курса. +++ 

W 
Студенти који не присуствују првом часу често 
не знају да се информишу о процедурама и 
критеријумима оцењивања. 

++ 

O 
Устаљена пракса у критеријуму оцењивања 
олакшава студентима стицање информација.   

++ 

T 
Информације о процедурама и критеријумима 
оцењивања се не ажурирају доволјно брзо на 
Интернет страници факултета. 

+ 

Анализa метода и 
критеријума оцењивања 
по предметима, 
програмима, годинама, уз 
корективне мере 

S 
Методе и критеријуми оцењивања се формирају и 
прилагођавају предметима и годинама студија. +++ 

W 
Систем оцењивања је директно зависан од 
специфичне генерације студената. + 

O 
Захтеви студената у циљу унапређења система 
оцењивања се разматрају по завршетку сваког 
курса. 

+++ 

T 
Студенти који су у радном односу не могу да 
испуне предиспитне обавезе. + 

Усклађеност метода 
оцењивања са исходима 
студијског програма 

S 
Методе оцењивања и исходи студијског програма 
су усклађени. 

+++ 

W Студенти не увиђају значај метода оцењивања. + 

O 
Систем оцењивања је структуиран тако да 
омогућује студентима адекватан пласман за 
наставак школовања на вишим нивоима студија. 

++ 

T 
Студенти које не остваре високе резултате на 
основним студијама теже настављају школовање 
на вишим нивоима студија. 

+ 

Објективност и 
принципијелност 
наставника у процесу 
оцењивања 

S 
Наставници и сарадници поштују методологију 
оцењивања, тако да су сви студенти третирани 
равноправно.  

+++ 

W Студенти имају тенденцију да криве наставнике ++ 
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за постигнут слаб резултат по завршетку курса. 

O 
Студенти се радије опредељују за упис на 
факултете у којима су третирани равноправно. 

+++ 

T 

Оцењивање студентских радова из домена 
уметности и дизајна је мање објективно у односу 
на друге начине оцењивања (тестови, 
колоквијуми, семинарски радови). 

++ 

Праћење пролазности 
студената по 
предметима, програмима 
и годинама, уз 
корективне мере 

S 
Студентска служба редовно прати пролазност 
студената. 

+++ 

W 
Пролазност студената може бити погрешно 
протумачена као лош метод предавања, уколико 
је везана за слабију групу студената. 

+ 

O 
Праћењем пролазности студената се студијски 
програм развија тако да пружи квалитетну 
наставу. 

++ 

T 
Студенти имају предрасуде о тежини појединих 
предмета, што смањује проценат пролазности. 

+ 

Студентско 
организовање и 
учествовање у 
одлучивању 

S 

По завршетку сваког курса се анализирају 
студентске анкете, у којима се студенти 
изјашњавају по питању свих евентуалних измена 
на студијском програму.  
Постојање студентског парламента 

++ 

W Непостојање електронске форме за анкетирање + 

O 
Факултет ради на укључивању студената у 
пројекте, због чега они имају већу моћ 
организовања. 

++ 

T Нема + 

 
 
 
ЗАКЉУЧАК 
 
S  Факултет заштите животне средине континуирано ради на побољшању начина 

евалуације знања студената и труди се да све студенте равноправно третира. 
 
W Недовољна прилагођеност Универзитета условима студирања за студенте са 

специјалним потребама (нпр. непостојање тоалета и лифта за особе са 
инвалидитетом) 

 
O  Факултет заштите животне средине континуирано ради на побољшању и 

осавремењивању студијског програма, као и видљивости и 
интердисциплинарности самог програма (укључујући и повратне информације 
добијене од студената као и од послодаваца дипломираних студената 
прикупљених кроз анкете) што може повећати број и квалитет нових студената 
на факултету. 

 
T  Генерално постоји став јавности о томе како је студирање на приватним 

високошколским установама олакшано, што утиче на очекивања студената да ће 
лако савладати наставно градиво и утиче на ниво њихове мотивисаности.  
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2.2.8.2. Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 8 
 

- Осавремењивати садржаје курикулума, повећавати видљивост и потенцијал 
студијског програма на Факултету заштите животне средине како би се студенти са 
бољим успехом, предзнањем и мотивацијом стеченим кроз школовање уписивали 
на Факултет.  

- Спроводити и даље студентску евалуацију унутар свих наставних јединица на 
студијском програму и за све наставне предмете, управе, администрације, услове 
рада и укупног амбијента, односно за оцену педагошког рада свих наставника.  

- Осавременити (дигитализовати) начине спровођења анкета у циљу добијања 
меродавнијих и потпунијих резултата анкета 

- У складу са финансијским могућностима, Универзитет Едуконс треба да прилагоди 
начин и услове студирања студентима са посебним потребама.  

- Покренути службу за развој каријере која би помагала студентима да лакше нађу 
адекватан посао 

- И даље радити на проширењу контаката са индустријом у којој студенти могу 
радити праксу, практично се усавршавати и запослити. 

- Повећати видљивост програма на друштвеним мрежама у циљу повећања броја 
уписаних студената као и боље информисаности уписаних студената. 

- Редовно ажурирати информације о систему и процедурама оцењивања на wеbsite-u 
факултета за сваки предмет 

- У складу са финансијским могућностима, Универзитет Едуконс треба да улаже и 
осавремењује рачунарску и комуникациону опрему.  

- Утврђивање резултата студентске евалуације и јавности у обради одговора, 
закључака и извештавање о њима;  

 
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 10.2.  Анализа квалитета управљања и услова рада на Факултету заштите 
животне средине 

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 
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2.2.9. Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и 
информатичких ресурса 

 
2.2.9.1. Opis stanja analiza i procena 

 
9.1. Обезбеђење уџбеника и друге литературе неопходне за савладавање градива 
 
Универзитет Едуконс обезбеђује студентима уџбенике, монографије, часописе и другу 
научну и стручну литературу неопходну за савладавање градива у потребној количини 
и на време. На почетку семестра сваки студент добија уџбенике и другу, додатну 
литературу за савлађивање градива. Уџбеничка и друга литература се обезбеђује 
набавком и публиковањем, као и разменом са другим високошколским установама, 
вишим школама, институтима, библиотекама, итд. Потребна количина уџбеника 
процењује се на основу броја уписаних студената по годинама, на одговарајућим 
студијским програмима, које Наставно-научним већима факултета у склопу 
Универзитета Едуконс доставља студентска служба. Публиковање се обавља према 
плану Издавачког одбора Центра за издавачку делатност, а на основу предлога и уз 
сагласност Наставно-научних већа факултета. Материјали су у форми штампаних или 
електронских публикација, а реализација се врши у складу са Правилником о 
уџбеницима, изради и контроли наставног и испитног материјала (Прилог 9.1)  
 
9.2. Покривеност уџбеницима и другим училима који су унапред познати и 
објављени 
 
Настава свих предмета је покривена потребним уџбеницима и монографијама који су 
унапред познати и објављени (Прилог 9.2.). О потребној и допунској литератури, 
предметни наставници обавештавају Наставно-научно већа факултета. Информисаност 
студената о потребној литератури обезбеђена је низом активности свих учесника у 
наставном процесу, као и ангажовањем пратећих служби. О потребним уџбеницима и 
допунској литератури наставник је дужан да упозна студенте на почетним часовима 
предавања. Са литературом неопходном за припрему испита упознато је и особље 
библиотеке које заинтересоване студенте обавештава о могућностима њиховог 
библиотечког изнајмљивања у складу са праксом у библиотеци 
 
9.3. Праћење квалитета уџбеника и других учила у складу са општим актом о 
уџбеницима 
 
Универзитет Едуконс је донео општи акт о уџбеницима (Правилник о уџбеницима, 
изради и контроли наставног и испитног материјала), и у складу са њим континуирано 
се прати квалитет уџбеника и предузимају се потребне активности у вези са  
побољшањем истог. У том циљу, Комисија за обезбеђивање квалитета, у поступку 
редовног вредновања,  прикупља ставове и оцене студената, наставника и сарадника, 
катедри и ненаставног особља о основним аспектима квалитета уџбеника, литературе, 
библиотечких и информатичких ресурса и тим поводом спроводи следеће активности: 
 

 континуирано прати, допуњује и осавремењује програм издавачке делатности 
Универзитета; 
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 оцењује усклађеност уџбеника са релевантним академским стандардима по 
питањима садржаја (савременост, актуелност, тачност), структуре (покривености 
довољним бројем примера, питања и резимеа који ће студентима омогућити 
лакше разумевање предметне материје и олакшати будућу практичну примену 
стеченог знања, стила (разумљив стил писања, систематичност и поступност у 
изношењу материје) и ЕСПБ вредновањем (усклађеност обима наставног 
градива са бројем ЕСПБ); 

 уколико се утврди да су квалитет, усаглашеност или обим уџбеника постали 
неодговарајући стандардима прописаним Правилником односно планом рада на 
предмету, Комисија за обезбеђење квалитета  обавештава наставника да је 
обавезан да уџбеник прилагоди датим стандардима; 

 оцењује "покривености" предмета на Студијским програмима адекватним 
уџбеницима и другом литературом; 

 проверава расположивост, доступност и усклађеност библиотечког фонда са 
потребама студената;  

 проверава расположивост и доступност информатичких ресурса за студенте, 
наставнике и сараднике. 

 
Уџбеници које издаје Универзитет Едуконс, треба да садрже научна сазнања у 
одговарајућој научно-наставној дисциплини и треба по садржају да одговарају 
наставном програму предмета којем су намењени. Уџбеници и друга учила која не 
задовољавају стандард бивају побољшани или повучени из наставе и замењени 
квалитетнијим. 
 
9.4. Опремљеност библиотеке потребним бројем библиотечких јединица и 
опремом за рад 
 
Универзитет Едуконс поседује библиотеку која је основана и организована у складу са 
Законом о библиотечкој делатности и Статутом Универзитета Едуконс. 
 
Библиотека ради у складу са Правилником о раду библиотеке,  поседује укупно 6.730 
библиотечких јединица из области економије, финансија, комуникологије, математике, 
менаџмента, маркетинга, правних наука, социологије, психологије, уметности, 
филологије и осталих релевантних области из којих се реализује наставни процес и 
омогућава научно-истраживачки рад. Из области заштите животне средине постоји  474 
библиотечка записа (Табела 9.1) 
 
У оквиру библиотеке налази се читаоница са 15 места и 2 компјутера како би се 
омогућило извођење самосталних вежби и омогућила израда семинарских и завршних 
радова студената.  
 
Највећи део библиотечке грађе обезбеђен је разменом уџбеника и друге литературе са 
сродним високошколским установама и библиотекама у земљи и региону. Библиотека 
поседује и велики број научно-стручних часописа и монографија које олакшавају 
научно-истраживачки рад не само студената већ и наставног кадра на Универзитету. 
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Библиотека има потписан протокол о сарадњи са Народном библиотеком Србије која 
редовно, неколико пута годишње, библиотеци поклања одређени фонд књига и 
часописа.  
 
Библиотека Универзитета Едуконс се налази у згради Универзитета у Сремској 
Каменици, улица Војводе Путника 87. Располаже свим издањима објављеним на 
Универзитету, као и домаћим и страним публикацијама из релевантних области за 
појединачне студијске програме на факултетима. Услуге Библиотеке су на располагању 
како студентима тако и наставницима и сарадницима Универзитета. Коришћење 
библиотеке и читаонице омогућено је свим корисницима сваког радног дана у току 
радног времена (од 08:00 до 20:00), што корисницима омогућује максимално 
коришћење њених капацитета. Библиотечке послове обавља библиотекар 
 

9.5. Праћење, оцењивање и унапређење структуре и обима библиотечког фонда  

Библиотеком управља Библиотечки одбор – Комисија, коју чине три наставника или 
сарадника Универзитета и један запослени у библиотеци. Комисија врши контролу и 
надзор над радом библиотеке, даје смернице и упутства за рад, усваја планове набавке 
библиотечког материјала и стара се о континуираном унапређењу обима библиотечког 
фонда. 
 
Библиотечки фонд се попуњава куповином, разменом и поклоном. Структуру и обим 
библиотечког фонда и учила критички процењују наставници и сарадници према 
програмима својих предмета и предлажу набавку најновијих публикација из 
конкретних наставних области, тако да се библиотечки фонд систематски обогаћује 
издањима реномираних издавача. 
 
Средства за куповину формирају се финансијским планом за сваку календарску годину.  
Изузетно, ван плана, публикације се могу набавити по одлуци Комисије за библиотеку, 
или на предлог ректора, декана и других руководилаца Универзитета.  
 
У остваривању ових циљева Универзитет Едуконс предузима следеће активности: 

 Континуирано допуњује библиотечки фонд најновијом литературом из области 
економских и других друштвено-хуманистичких дисциплина (уџбенци, књиге, 
монографска дела, научни и стручни часописи и друга доступна периодика) на 
предлог наставника и сарадника Универзитета; 

 Континуирано технички осавремењује простор библиотеке и модернизује 
информатичке ресурсе. 

 
9.6. Обезбеђивање неопходних информатичких ресурса потребних за савладавање 
градива 
 
Универзитет Едуконс студентима обезбеђује неопходне информатичке ресурсе 
потребне за савладавање наставног градива. Постојећи фундус рачунара се 
континуирано допуњује како у погледу броја, тако и у виду техничких побољшања. 
Такође, одржава се и допуњује постојећа информатичка мрежа која је у функцији 
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подизања квалитета наставног процеса, научног и стручног усавршавања наставника, 
сарадника у настави и студената свих студијских програма. 
 
Универзитет Едуконс поседује две информатичке учионице са по 25 места опремљене 
са 50 „пентијум 4“ рачунара и приступом интернету. Сви корисници услуга у 
информатичким учионицама дужни су да поштују прописе Академске мреже Србије. 
На пословима информационог система ангажован је један извршилац са високим 
образовањем, који одржава рачунарску опрему, стараја се о локалној мрежи и сајту 
Универзитета. 

  

Амфитеатар и све учионице за извођење наставе опремљени су неопходним аудио-
визуелним средствима за извођење савремене наставе, а на свим рачунарима користе се 
лиценцирани рачунарски програми. Рачунарска и комуникациона инфраструктура и 
опрема редовно се одржавају и осавремењавају. Универзитет Едуконс обезбеђује 
несметано функционисање локалне рачунарске мреже која повезује све рачунаре дате 
на коришћење наставницима, асистентима, сарадницима у настави, службама 
Факултета и студентским организацијама. 
 
9.7. Усклађеност броја запослених у библиотеци и пратећим службама са 
националним и европским стандардима 
 
Универзитет Едуконс перманентно води рачуна и улаже напор да број запослених у 
библиотеци и другим пратећим службама, као и врста и степен њихове стручне спреме 
буду усклађени са националним и европским стандардима за пружање ове врсте услуга.  
 
Према националним и европским стандардима Универзитет Едуконс обезбеђује 
адекватан број запослених у библиотеци и пратећим службама. У складу са укупним 
бројем студената  на пословима у библиотеци су ангажовани  један библиотекар са 
високим образовањем и један књижничар са средњим образовањем. На пословима 
одржавања и иновирања информационог система ангажован је један извршилац са 
високим образовањем. Такође, према обиму посла и по потреби у библиотеци дежурају 
и сарадници, који помажу корисницима у коришћењу библиотечког фонда.  
 
9.8. Праћење компетентности и мотивисаности особља за подршку у библиотеци, 
читаоници и рачунарском центру 
 
Универзитет Едуконс реализује континуирану проверу квалитета рада, компетентности 
и мотивисаности стручних лица запослених у библиотеци и информатичком центру за 
подршку и помоћ студентима, наставном и ненаставном особљу. Утврђује се обавеза 
свих запослених у овој области да се континуирано усавршавају и раде на подизању 
знања и стандарда унутар свог радног ангажовања. Универзитет Едуконс подстиче 
студенте да дају своје предлоге, сугестије и примедбе који се односе на начин рада, 
побољшање квалитета рада, као и евентуалне критике  на рачун стручности, недовољне 
мотивисаности и компетентности запослених у овим службама.  
 
9.9. Упознавање студената са начином рада у библиотеци и рачунском центру 
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Студенти Универзитета Едуконс се обавештавају о времену рада библиотеке, начину 
рада и условима коришћења библиотечког фонда, као и постојећих просторија са 
рачунарском опремом, истицањем обавештења на видним местима, пре свега на улазу у 
просторије библиотеке, на улазна врата информатичке лабораторије, као и на сајту 
Универзитета. Време рада библиотеке, начин рада и услови коришћења библиотеке од 
стране студената су прописани и у складу су са Правилником о раду библиотеке.  
  
9.10. Пружање адекватних услова за рад корисницима библиотеке  

Просторије намењене за смештај библиотечког фонда, архивског и осталог 
електронског материјала, доступне су студентима, наставном и ненаставном особљу и 
осталим корисницима уз обезбеђеност адекватних услова за рад. У просторијама је 
обезбеђено природно и вештачко осветљење, вентилација и климатизација и потребни 
хигијенски и техничко-технолошки услови за несметано учење и рад.  
 
Приступ библиотеци и њеном комплетном библиотечком фонду обезбеђен је уз 
дванаесточасовно радно време сваким радним даном од 08:00 до 20:00. 
 
 

 SWOT анализа стандарда 9 
 
 
Табела 1. SWOT анализа стандарда 9 

Елементи анализе Вредност 

Постојање општег акта о 
уџбеницима и поступање 
по њему 

S 

Факултет поступа по општем акту о уџбеницима, 
изради и контроли наставног и испитног 
материјала. 

++ 

W Акт није јавно доступан. + 

O 
Универзитет поступа по општем акту о 
уџбеницима, изради и контроли наставног и 
испитног материјала. 

++ 

T Акт о уџбеницима је из 2008. године. + 

Покривеност предмета 
уџбеницима и училима 

S 
Уџбеници и остала учила се набављају у складу 
са наведеном литературом у силабусу предмета, 
као и захтевима наставника. 

+++ 

W 
Неодговарајући број уџбеника (често само 1 
примерак) доступних у библиотеци. 

++ 

O 
Литература је доступна студентима у 
библиотеци. 

+++ 

T 
Потребно је да студент поседује рачунар, како би 
ван термина наставе могао да се самостално 
усавршава.  

++ 

Структурa и обим 
библиотечког фонда 

S 
Библиотички фонд одговара потребама 
факултета. 

++ 

W 
Књиге које студенти узму на зајам из библиотеке 
често не буду враћене, што негативно утиче на 
обим фонда. 

+ 

O 
Студенти могу да користе доступну литературу и 
ван просторија факултета. ++ 
Формирање дигиталне библиотеке у складу са 
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постојећим законима 

T 

Потребно је увести електронску евиденцију 
инвентара у библиотеци. 

++ 
Хабање и копирање постојећих материјала из 
библиотеке и непоштовање законских регулатива 

Постојање 
информатичких ресурса 
(рачунара, софтвера, 
интернета, електронских 
облика часописа) 

S 
Све просторије факултета су опремљене 
неопходним информатичким ресурсима. 

+++ 

W 

Потребно је обезбедити електронске студентске 
налоге, путем којих студенти могу да врше 
уплате, пријављују испите, оверавају семестар и 
слично. 

++ 

O 
Факултет поседује опрему која је атрактивна 
будућим студентима. 

+ 

T 
Непостојање студентског веб налога оставља лош 
утисак о факултету. 

+ 

Број и стручнa спремa 
запослених у библиотеци 
и другим релевантним 
службама 

S 
Запослени у библиотеци, студентској, правној и 
осталим службама поседују одговарајућу стручну 
спрему за фукнцију коју обављају. 

+++ 

W 
Релативно мали број запослених у службама. 

+ 

O 
Службе на факултету несметано и успешно 
обављају своје дужности у односу са студентима 
и другим запосленима. 

+ 

T 
Услед недовољне финансијске стимулације, 
запослени се могу определити за прелазак у друге 
установе. 

+ 

Адекватност услова за 
рад (простор, радно 
време) 
 

S 
У циљу побољшања рада са студентима, 
студентска служба је продужила радно време.  ++ 

W Недостатак опреме. ++ 
O Пријемчљивост и отвореност запослених.  ++ 

T 
У случају уписа већег броја студената, потребно 
је обезбедити додатни простор за рад. + 

 
 ЗАКЉУЧАК 

S Постојање адекватног простора и квалификованог особља за рад са библитечким 
и информатичким ресурсима. 

W Непостојање електронског каталога књига. 
O Увођење централизованог компјутерског система издавања библиотечких 

јединица 
T  Незадовољство студената због недовољног броја уџбеника који прате настани 

програм 
 
 

2.2.9.2. Предлог мера и активности за унапређење сандарда 9 

 Интензивније модернизовати простор библиотеке и информатичке библиотечке 
ресурсе. 

 Нправити електронску базу података за претраживање књига 

 Постати члан и корисник Академске мреже КоБСОН (Конзорцијум библиотека 
Србије за обједињену набавку). 
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 Подстицати професоре, асистенте и сараднике у настави да континуирано 
унапређују квалитет и ажурност уџбеника у складу са развојем науке. 

 Омогућити електронским академским базама података и сервисима (КОБСОН, 
NetLIbrary) у складу са новим наставним методама (Blended Learning), 

 Подизати ниво информисаности наставног и ненаставног особља о правној 
регулативи из ове области. 

 Проширити сарадњу са сродним високошколским институцијама у земљи и 
окружењу, у циљу квалитетније попуне библиотечког фонда. 

 Радити на повећању броја обавезних примерака уџбеника, побољшању 
материјално-техничких услова рада, водити квалитетнију набавну политику, а 
планирано је да се део финансијских средстава Универзитета уложи у 
адаптацију постојеће читаонице, чиме би се створили још бољи услови за 
студирање и научно-истраживачки рад на Универзитету. 

 У складу са финансијским могућностима, Универзитет Едуконс ће улагати и 
осавремењавати рачунарску и комуникациону опрему. 

 

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 

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 
 

2.2.14. Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера 
квалитета 

 

2.2.14.1. Опис стања, и анализа и процена 
 
Факултет заштите животне средине у складу са праксом Универзитета примењује 
контролу уведеног система квалитета односно постављених стандарда и поступака за 
обезбеђење квалитета. За примену утврђених стандарда и поступака за евалуацију 
квалитета и за обављање свих припадајућих задатака Факултет је обезбедио људске 
ресурсе.  
 

Факултет као део Универзитета подржава да се несметано и организовано спроводи 
поступак контроле квалитета рада свих субјеката и осигурава услове и инфраструктуру 
за редовно и систематско прикупљање података потребних за оцену квалитета у свим 
областима које су предмет самовредновања. 



51 
 
 

Редовна контрола подразумева праћење свакодневних активности као и задатака по 
посебно исказаним захтевима и упоређење са постављеним стандардима и 
процедурама, ради предузимања корективних мера у циљу даљег подизања нивоа 
квалитета.  
Целокупна и детаљна провера обезбеђења квалитета (по 14 прописаних стандарда) 
врши се у оквиру процеса самовредновања у интервалима од максимално 3 године. 
 
Факултет прикупља повратне информације од својих дипломираних студената о 
квалитету рада и студијског програма на Факултету заштите животне средине, као и од 
послодаваца о стеченим квалификацијама, знањима и вештинама дипломираних 
студената. 
 
Провера нивоа и квалитета наставног процеса као и услова студирања и рада служби  се 
такође спроводи континуирано на крају сваког испитног рока кроз анкете студената. 
 
Прилог 14.1 садржи информације о сајту високошколске установе на којој се налазе 
информације о активностима које обезбеђују систематско праћење и периодичну 
проверу квалитета у циљу  одржавања и унапређења квалитета рада Факултета заштите 
животне средине као саставног дела Едуконс Универзитета. 

 
SWOT анализа стандарда 14 
 
 Табела 1. SWOT анализа стандарда 14 

Елементи анализе Вредност 

Континуитет у 
реализацији процеса 
обезбеђења и 
унапређења 
квалитета; 

 

S Установљен и дефинисан систем праћења и 
провере квалитета који се доследно примењује 

+++ 

W Површно попуњавање анкета и незаинтересованост ++ 

O 

Дефинисана законска обавеза високошколских 
установа да континуирано реализују процес 
обезбеђења и унапређења квалитета  
Могућност повећања нивоа квалитета рада 
установе 

++ 

T Повећање оптерећења запослених и студената у 
циљу реализације и примене овог стандарда 

+ 

Постојање 
инфраструкуре за 
систематско праћење 
и обезбеђење 
квалитета; 

 

S 
Прикупљање података о квалитету спроводи се 
периодично у складу са календаром и 
одговарајућим правилницима 

+++ 

W Недовољна бројност особља +++ 

O Увођење „on-line“ анкетирања +++ 

T Мали број анкетних листића даје непрецизну слику ++ 

Редовне повратне 
информације о 
квалитету стечених 
компетенција 
дипломираних 
студената;  

 

S Осећај вредности који студенти имају јер се питају 
да искажу своје мишљење  

+++ 

W 
Нередовне повратне информације о квалитету 
стечених компетенција дипломираних студената од 
стране послодаваца и других организација 

++ 

O Путем Алумни клуба пратити каријере студената +++ 

T Површно попуњавање анкета ++ 
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Усаглашавање са 
стратегијом 
унапређења 
квалитета других 
престижних 
високошколских 
установа у земљи и 
иностранству; 

 

S 

Јасно дефинисана законска обавеза 
високошколских установа да континуирано 
реализују процес обезбеђења и унапређења 
квалитета  

++ 

W нема 0 

O 
Даље усаглашавање са стратегијама обезбеђења 
квалитета других престижних високошколских 
институција, како у земљи тако и у иностранству 

+++ 

T нема 0 

Периодичност 
процеса прикупљања 
података о квалитету; 

 

S Установљен процес прикупљања података о 
квалитету  

++ 

W Недостатак електронске форме ++ 

O 
Периодичност спровођења анкета и прикупљања 
података о квалитету омогућава благовремено 
адресирање и решавање насталих проблема. 

++ 

T нема 0 

Јавност резултата 
процене квалитета. 

 

S 
Јавност је упозната са резултатима процене 
квалитета преко website-a www.educons.rs 

+++ 

W Лоше оцене утичу на слабији упис студената ++ 

O нема 0 

T нема 0 

 
ЗАКЉУЧАК 

S  Извршена је прва свеобухватна провера квалитета рада Факултета заштите животне 
средине на основу нових унапређених стандарда за контролу и обезбеђење 
квалитета рада академских институција и урађен извештај о самовредновању. 

 
W Низак ниво електронске подршке у спровођењу процеса евалуације што знатно 

успорава цео процес. 
 
О  Став Факултета заштите животне средине да настави са систематичним праћењем и 

евалуацијом рада факултета ће позитивно утицати на побољшање квалитета 
студијских програма, наставног процеса, услова студирања итд, а тиме и на 
позицију и вредновање самог универзитета од стране будућих студената и других 
институција сличног типа. 

 
T  Недостатак електронских форми за спровођење анкета може знатно да утиче на 

квантитет и квалитет прикупљених информација 
 

2.2.14.2 Предлог мера и активности за унапређење стандарда 14 
 

 Увођење електронског програма за сакупљање података релевантних за оцену 
квалитета (у оквиру софтвера Студентске и Маркетинг службе), што би олакшало и 
њихову обраду (на пример, електронско анкетирање студената). 

 Размена искуства са другим факултетима у вези са систематским праћењем и 
периодичном провером квалитета. 

 Активирање центра за развој каријере који би прикупљао повратне информације од 
дипломираних студената, њихових послодаваца и од службе за запошљавање. 
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Показатељи и прилози за стандард  14: 
 
Прилог 14.1 садржи информације о сајту високошколске установе на којој се налазе 
информације о активностима које обезбеђују систематско праћење и периодичну 
проверу квалитета у циљу  одржавања и унапређења квалитета рада Факултета заштите 
животне средине као саставног дела Едуконс Универзитета. 

 
 
 

2.2.15. Standard 15 Квалитет докторских студија 
 

2.2.15.1. Опис стања, анализа и процена 
  

15.1. Високошколска установа самовреднује акредитоване студијске програме 
докторских студија, односно докторске школе које високошколска установа 
реализује самостално или заједно са другом високошколском или научно-
истраживачком установом из земље или иностранства. Списак свих акредитованих 
студијских програма докторских студија је приказан у Табели 15.1. Установа има 
дефинисану комисију задужену за калитет докторких студија (Табела 15.3). У 
установи постоје организационе целине , које се баве уједначавањем квалитета 
свих докторских студија на универзитету Едуконс у Сремској Каменици (Табела  
15.2) 

15.3 Високошколска установа проверава своју спремност за извођење докторских 
студија на основу показатеља који се односе на научноистраживачки, односно 
уметничкоистраживачки рад ценећи: 

а. број докторских дисертација, одбрањених на Факултету заштите животне 
средине у високошколској установи за област природних наука у којима изводи 
докторске студије,  

Број добрањених дисертација за последње три године је 4, број дипломираних 
студената (MAS+OAS) је 31, број наставника 14. 

Однос број дисертација /број дипломираних студената је 0,13 

Однос број дисертација / број наставника је 0,28 

 

б. однос броја наставника и броја наставника који су укључени у 
научноистраживачке пројекте: 

 

Однос броја наставника / број наставника који су укључени у  научно истраживачке 
пројекте је 14/12 = 1,16  

 

в. Kвалитет научноистраживачког рада наставника ангажованих на докторским 
студијама огледа се у учешћу научно истраживачким пројектима (Табелама 6.1, 
6.2. 6.3.) као и у броју публикација који је приказан је у Табели 6.4. 

 

г. Факултет има развијену међународну сарадњу са: Fakultetом agrobiotehničkih 
znanosti Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
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15.4 Високошколска установа прати, анализира и унапређује постизање научних, 
односно уметничких способности и академских и специфичних практичних 
вештина својих студената ценећи: 

а. научноистраживачке, резултате и оспособљеност свршених студената докторских 
студија да резултате саопштавају на научним конференцијама, објављују у 
научним часописима са рецензијом, презентују јавности, патентирају или 
реализују кроз призната нова техничка и технолошка решења (Табела 6.5.); 

б. доприносе у развоју научне дисциплине кроз укључивање у домаће или 
међународне научноистраживачке пројекте; 

в. развој вештина и спретности у употреби знања у одговарајућем подручју; 

г. поштовање принципа етичког кодекса и добре научне праксе; 

15.5 Високошколска установа прати, анализира и унапређује политику уписа студената 
на докторске студије (Прилог 15.1., Прилог 15.1.а, Прилог 15.1.б) усклађујући 
друштвене потребе и потребе развоја науке, уметности, образовања и културе кроз 
организовану сарадњу са привредним субјектима. Установа анализира своје 
материјалне и научноистраживаче, односно уметничкоистраживачке ресурсе, и 
расположивост савремене истраживачке опреме (Табела 15.4.) и лабораторијског 
простора намењеног студентима докторских студија (Табела 15.5.).  

15.6 Високошколска установа непрекидно прати и анализира напредовање студента 
узимајући у обзир напредак остварен у стицању знања и вештина непходан за даљи 
развој каријере, и напредак у истраживању, и у том циљу унапређује и развија 
менторски систем као подршку студенту докторских студија. 

15.6 Високошколска установа прати, критички оцењује и непрекидно подстиче научни, 
односно уметнички напредак својих наставника, посебно ментора у настојању да 
унапређује однос броја потенцијалних ментора према броју студената докторских 
студија а у циљу стварања повољнијег истраживачког, односно уметничког 
окружења за своје студенте. 

15.6 Установа депонује докторске дисертације, односно докторске уметничке пројекте 
у јединствен репозиторијум који је трајно доступан јавности. Установа обезбеђује јавну 
доступност реферата о прихватању дисертације, односно уметничког пројекта и 
објављених научноистраживачких, односно уметничкоистраживачких резултата које је 
кандидат остварио.Реопозиторијум докторских диертација се може наћи на сајту 
Универзитета https://educons.edu.rs/studije/doktorske-studije/repozitorijum/ 
 

SWOT анализа стандарда 15 
 
 Табела 1. SWOT анализа стандарда 15 

Елементи анализе Вредност 

Aкредитоване студијске програме 
докторских студија, односно докторске 
школе високошколска установа реализује 
самостално или заједно са другом 
високошколском или научно-
истраживачком установом из земље или 
иностранства 

S 

Академске докторске студије 
акредитоване у потпуности у складу 
са важећим прописима. 

+ 

W 
Академске докторске студије су 
акредитоване самостално. 

+ 

O 
Нова акредитација докторских 
студија доноси могућност за 
унапређење постојећег докторског 

+++ 
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студијског програма. 
T Нема. 0 

Докторска школа 

S  
Докторска школа није органозована. 

0 
W 
O 
T 

Одбрањене докторске дисертације 

S 
Истраживања су изведена у 
одличним лабораторијским 
условима 

+++ 

W 
Број одбрањених теза је мањи од 
броја дефинисаног у акредитацији 

++ 

O 
Више пројеката доноси и више 
научних изазаова 

+++ 

T нема 0 

Однос укупног броја наставника и броја 
наставника који су укључени у 
научноистраживачке пројекте 

S 

Сви  стално заспослених наставника 
су ангажовани на 
научноистраживачким пројектима, 
домаћим и/или страним. На два 
пројекта, стално запослени су 
руководиоци. 

+++ 

W 
Непрекидна флуктуација кадрова  

+++ 

O 
Ангажовање кадра са адекватним 
компетенцијама. +++ 

T 
Могућност одласка 
високореферентних наставника са 
Универзитета. 

+++ 

Квалитет научноистраживачког рада 
наставника ангажованих на докторским 
студијама се одвија према условима које 
дефинишу стандарди за акредитацију 

S 

Сви стално запослени имају 
адекватне компетенције за ангажман 
на докторским студијама. Десет 
ментора  са укупно 182 рада 
објављена у СЦИ и СЦИ 
индексираним часописима.  

+++ 

W 
 
Финансирање експерименталног 
рада. 

+ 

O 
.Извиђење дела експеримената у 
партнерским инстистуцијама у 
иностранству. 

++ 

T 
Експериментални рад без  надзора 
ментора +++ 

Оспособљеност свршених студената 
докторских студија да резултате 
саопштавају на научним конференцијама, 
објављују у научним часописима са 
рецензијом, презентују јавности, 
патентирају или реализују кроз призната 
нова техничка и технолошка решења 

S 
Могућност доктораната да учетвују 
у наставном процесу 

+++ 

W 
Недовољно познавање енглеског 
језика 

+ 

O 
Промоција Унивезитета Едуконс  
путем доктораната из привреде 

+++ 

T нема 0 

Способност студената да дају доприносе у 
развоју научне дисциплине кроз 
укључивање у домаће или међународне 
научноистраживачке пројекте 

S 
Факултет има бројне пројекте у које 
укључује докторанте 

+++ 

W 

Суденти докторских студија су често  
особе које су радно ангажоване и 
врло често не познају елементе 
лабораторијског рада. 
Непознавање енглеског језика 

+++ 

O 
Ангажман на мање сложеним 
задацима у оквиру пројеката 

++ 

T Постоји опасност од оштећења +++ 
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лабораторијске опрема приликом 
нестручног руковања 

Развој вештина и спретности студената у 
употреби знања у одговарајућем подручју 

S 
Сваком студенту се креира наставни 
план у складу са темом истраживања 

+++ 

W 
Кандидати из привреде се 
суштински не баве истраживањима 
на свом радном месту 

++ 

O 
Научна истраживања се изводе су у 
циљу решавања потреба у привреди 

++ 

T 
Кандидати не настављају да се баве 
истраживањима након одбране 
дисертације. 

+++ 

 
Поштовање принципа етичког кодекса и 
добре научне праксе 

S 
Докторске студије у потпуности 
поштују све законе, прописе и 
принципе добре праксе. 

+++ 

W 
Не посвећивање довољно времена 
истраживањима. 

0 

O 
Бирати кандидате који раде у 
научноистраживачким кућама. 

++ 

T 
Нарушавање истраживачких 
принципа. 

+++ 

 
 
 
 
 
 
Високошколска установа прати, анализира 
и унапређује политику уписа студената на 
докторске студије ценећи друштвене 
потребе и потребе развоја науке,  

S 
Кандидати за докторат се бирају на 
основу претходног образовања у 
области природних наука 

+++ 

W 

Школовање по Болоњском систему 
је отворило могућност права на упис 
на докторске студије студентима 
који су претходно завршили 
факултете који нису у области 
природних наука. 

++ 

O 
Полагање приступног испита за 
кандидате из других поља 

++ 

T 
Негативна реакција ксндидата на 
додатне испитне обавезе 

+++ 

Високошколска установа прати, анализира 
и унапређује политику уписа студената на 
докторске студије ценећи своје материјалне 
и научноистраживачке ресурсе и 
расположивост савремене истраживаке 
опреме и лабораторијског простора 
намењеног студентима докторских студија 

S 

Студенти могу да користе 
најсавременију лабораторијску 
опрему за истраживања 

 
+++ 

 
 

W Нема.. 0 

O Нема.  0 

T Флуктуација наставног кадра +++ 

Високошколска установа непрекидно прати 
и анализира напредовање студента 
узимајући у обзир напредак остварен у 
стицању знања и вештина непходан за 
даљи развој каријере, и напредак у 
истраживању, и у том циљу унапређује и 
развија менторски систем као подршку 
студенту докторских студија 

S 
Мали број студената омогућује 
квалите менторког рада 

+++ 

W нема 0 

O Нема.. 0 

T 
 
Могућност одласка ментора са 
Универзитета. 

+++ 

Установа депонује докторске дисертације у 
јединствен репозиторијум који је трајно 
доступан јавности 

S 
Дисертације су доступне на увид 
јавности 

+++ 

W 
Слабија интернет конекција 
успорава проток информација 

 
+ 

O 
Повезати се са другим 
репозиторијумима 

+++ 

T 
Губитак електронских података 
услед напада вируса или хакера 

+ 
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Установа обезбеђује јавну доступност 
реферата о прихватању дисертације, 
односно уметничког пројекта и објављених 
научно истраживачких резултата које је 
кандидат остварио 

S На Универзитету Едуконс се 
пажжљлјиво прате задате процедуре 
везане за докторске студије. 
Резултати истраживања доктораната 
се обавезно публикују у признатим 
часописима пре чина одбране.  

+++ 
W 

O 

T 

 
ЗАКЉУЧАК 
 

S  Десет ментора са одговарајућим бројем публикација  на докторским студијама 
Факултета за заштиту животне средине обезбеђују широко поље истраживања за 
кандидате различитих инетереса  

W Кандидати из привреде нису у довољној мери упознати са захтевима израде докторске 
тезе.  

О  Подстицати квалитетне студенте да наставе школовање на докторским студијама 
T  Кандидати се упишу на докторске студије и након извесног времена одустану 

 
2.2.15.2. Предлог мера и активности за унапређење квалитета 

стандарда 15 
 
Унапређење квалитета докторских студије на Факултету заштите животне средине 
могуће је: 
 
- истицањем значаја и подстицањем међународне срадање 
- набавком нових савременијих, високоосетљивих  лабораторијских инструмената  
- планирањем средстава за одласке наставника на научне скупове у земљи и 
иностранству 
- увођењем претплате за научне начописе из области заштите животне средине. 
- увођењем награда за наставнике за резултате истраживања објављеним у врхунских 
часописима 
 

 
Показатељи и прилози за стандард  15:  
 
Табела 15.1. Списак свих акредитованих 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 15.1 а Правилник докторских студија 1. измена 
Прилог 15.1 б Правилник докторских студија 2. измена 
Прилог 15.2 Извод из Статута који регулише докторске студије 
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   
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ОПШТИ ЗАКЉУЧАК - ФАКУЛТЕТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
1. Контрола квалитета се уредно спроводи 
2. Резултати студентских анкета су непрецизан показатељ због малог броја 

испитаника 
3. Интегрисани Универзитет много брже реагује на захтеве тржишта знања, 

прилагођава се великом брзином 
4. Интензивирати учешће наставника и сарадника на домаћим и међународним 

научним скуповима, семинарима и конференцијама 
5. Увести базу података о библиотечким записима 
6. Увести електронско сакупљање података за оцену квалитета (у оквиру 

софтвера Студентске и Маркетинг службе), што би олакшало и њихову 
обраду. 

 
ПРИЛОЗИ 
 
Прилог  5.1.Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса  
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. 

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 
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 мишљењу послодаваца стеченим 

квалификацијама дипломаца. 
Прилог 4.3 ОАС, МАС, ДС  Решења о акредитацији студијских програма 
Прилог 4.4. Оцена исхода учења базирана на Даблинским дескрипторима 
Прилог 5.1 б Резултати анкета  2017/2018  
Прилог 5.1.а Резултати анкета 2016/2017  
Прилог 5.1.ц Резултати анкета 2018/2019  
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. Кодекс етичког понашања 
Прилог 5.5 а Статут Универзитета Едуконс 
Прилог 5.5 б Измене 1. Статута УЕ од 30.08.2018. 
Прилог 5.5 в Измене 2. Статута УЕ од 26.10.2018. 
Прилог 5.6 Правилник о самовредновању 
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Прилог 5.7 Правилник о студентском вредновању квалитета студија и педагошког рада 

наставниак 
Прилог 5.8. Ранг листе наставника 
Прилог 6.4 Правилник о избору и именовању ментора   
Прилог 7.1 Правилник о избору наставника и сарадника 
Прилог 7.2. Број запослених наставника у односу на укупни број студената на 

Факултету заштите животне средине  
Прилог 9.1.Општи акт о уџбеницима 
Прилог 9.2.Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на 

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 
Прилог 10.2.Анализа квалитета управљања и услова рада на Факултету заштите 

животне средине 
Прилог 14.1.Садржи информације о сајту високошколске установе на којој се налазе 

информације о активностима које обезбеђују систематско праћење и 
периодичну проверу квалитета у циљу  одржавања и унапређења квалитета 
рада Факултета заштите животне средине као саставног дела Едуконс 
Универзитета. 

Прилог 15.1 а Правилник докторских студија 1. измена 
Прилог 15.1 б Правилник докторских студија 2. измена 
Прилог 15.1 Правилник докторских студија 
Прилог 15.2 Извод из Статута који регулише докторске студије 
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   
 
ТАБЕЛЕ 
 
 
Табела  4.1. Листа  свих студијских  програма  који  су  акредитовани  на  

високошколској установи  од 2011. године са укупним бројем уписаних 
студената на свим  годинама студија у текућој и претходне 2 школске 
године. *  (број студената одобрен акредитацијом помножен са бројем 
година трајања  студијског програма) 

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 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. 

Табела 6.1. Назив и број  текућих научноистраживачких/уметничких   пројеката чији  
су  руководиоци  наставници  стално запослени у високошколској установи.  
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Табела 6.2. Списак  наставника  и  сарадника  запослених  у високошколској установи, 

учесника у текућим међународним и домаћим пројектима 

Табела 6.3. Збирни  преглед  научноистраживачких и уметничких резултата  у уставови 
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.  

Табела 6.5.Листа одбрањених докторских дисертација и уметничких пројеката  у 
установи у претходне три школске године са резултатима који су 
објављени или прихваћени за објављивање 

Табела 6.6. Назив и број  текућих стручних и уметничких пројеката који се тренутно 
реализују у установи чији су руководиоци  наставници  стално запослени у 
високошколској установи.  

Табела 6.7.Листа ментора према тренутно важећим стандардима који се односи на 
испуњеност услова за менторе у оквиру образовно-научног, односно 
образовно-уметничког поља 

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) 

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 

Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи 
Табела 9.2. Попис информатичких ресурса 
Табела 15.1. Списак свих акредитованих 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 

 


