
На основу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 

– др. закон и 73/2018), Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 

Београду“ бр. 201/18 и 207/19), Статута Факултета ветеринарске медицине 

Универзитета у Београду и Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање 

квалитета високошколских установа и студијских програма („Службени гласник РС“ 

бр. 13/2019), Наставно-научно веће Факултета је на 201. седници од 18.12.2019. године 

усвојило ревидирану  

 

СТРАТЕГИЈУ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

 

Увод 

 

Стратегија обезбеђења квалитета Факултета ветеринарске медицине Универзитета у 

Београду (у даљем тексту Факултет) је јавни, стратешки развојни документ из области 

обезбеђења, праћења и унапређења система квалитета целокупне активности на 

Факултету која дефинише основне приоритете високог образовања у области 

обезбеђења квалитета наставног процеса, ненаставних активности, услова рада и 

студирања, као и начин њиховог остварења. 

Стратегија обезбеђења квалитета се периодично преиспитује и по потреби допуњује и 

мења. Она има за циљ стварање услова за достизање прописаних циљева високог 

образовања и визије развоја Факултета, служећи као основ за израду акционих планова 

у области обезбеђења квалитета (краткорочних, средњорочних и дугорочних). 

 

Мисија 

 

Полазећи од тога да је високо образовање основ за развој друштва заснованог на знању 

и његовог даљег економског и културног напретка, основ унапређења људских права и 

слобода, мисија Факултета јесте да кроз образовање, научноистраживачки рад и учешће 

у развоју друштвене заједнице, омогући највише академске стандарде и обезбеди 

стицање знања и вештина у складу са потребама друштва и пројектованим 

националним развојем. 

Мисија Факултета је да, у складу са својим професионалним могућностима и 

искуством, обезбеди едукацију омни-компетентних доктора ветеринарске медицине 

ради побољшања ветеринарске професије у пољу здравља и добробити животиња, 

јавног здравља односно безбедности хране и превенције ширења заразних болести, као 

и обезбеђења изврсности клиничких и истраживачких лабораторија Факултета.  

Да би остварио своју мисију, Факултет је трајно опредељен унапређењу квалитета 

високог образовања и укључивању у јединствен европски простор високог образовања.  

 

Циљеви 

 

Циљ израде Стратегије обезбеђења квалитета јесте обезбеђење високог нивоа квалитета 

образовања у области ветеринарских наука, као и даљег развоја научноистраживачког 

рада на Факултету.  



Факултет за своје основне дугорочне циљеве поставља: 

- Унапређење квалитета високог образовања на Факултету, 

- Унапређење квалитета студијских програма, 

- Унапређење квалитета наставе и наставног процеса, 

- Повећање ефикасности студирања на Факултету, 

- Унапређење квалитета и обима научноистраживачког рада наставника и 

сарадника, 

- Формирање наставног и научног подмлатка, 

- Развој концепта целоживотног образовања, 

- Повећање мобилности студената, наставника, сарадника и административног 

особља, 

- Унапређење квалитета ненаставне подршке, 

- Обезбеђење савремених услова рада свих запослених, 

- Унапређење квалитета простора и опреме, 

- Успостављање и унапређење партнерских односа и сарадње са сродним домаћим 

и страним факултетима, 

- Повећање друштвене одговорности Факултета у обезбеђивању могућности 

школовања студената који припадају осетљивим друштвеним групама. 

 

Полазне основе 

 

Полазне основе за израду Стратегије обезбеђења квалитета чине следећа екстерна и 

интерна документа: 

1. Лисабонска конвенција о признавању квалификација/диплома у високом 

образовању (11.04.1997. године), коју је ратификовала наша земља 2003. године; 

2. Болоњска декларација (19.06.1999. године) коју је наша земља потписала 2003. 

године; 

3. Закон о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 – др. 

закон и 73/2018); 

4. Стратегија обезбеђења квалитета Универзитета у Београду; 

5. Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 

високошколских установа и студијских програма („Службени гласник РС“ бр. 

13/2019); 

6. Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета 

високошколских установа („Службени гласник РС“ бр. 13/2019); 

7. Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа 

(„Службени гласник РС“ бр. 13/2019); 

8. Правилник о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма 

(„Службени гласник РС“ бр. 13/2019); 

9. Статут Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 201/18 

и 207/19); 

10. Статут Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду од 

19.09.2018. године. 



Факултет ветеринарске медицине је стратешки опредељен да се стара о развоју високог 

образовања у складу са наведеним документима.  

 

Области обезбеђења квалитета 

 

Области у којима се обезбеђује, контролише и стално унапређује квалитет су: 

- Студијски програми, 

- Наставни процес, 

- Наставно особље, 

- Научноистраживачки рад, 

- Студенти, 

- Уџбеници и литература, 

- Библиотека, 

- Информациони ресурси, 

- Простор и опрема, 

- Ненаставно особље, 

- Финансирање и  

- Управљање. 

Факултет обезбеђује квалитет у свакој од наведених области према планираним 

активностима и процедурама система квалитета за одговарајуће области.  

 

Мере за обезбеђење квалитета 

 

Мере за праћење, обезбеђивање и унапређивање квалитета обухватају следеће:  

1. Изградњу и развој институционалног оквира за систем управљања квалитетом,  

2. Унапређење рада сталних тела за праћење и контролу квалитета на Факултету – 

Центра за обезбеђење и унапређење квалитета Факултета, Комисије за 

обезбеђење и унапређење квалитета Факултета, 

3. Праћење и преиспитивање свих области обезбеђења квалитета: утврђивање 

релевантних индикатора квалитета и поступака за преиспитивање и 

унапређивање квалитета за сваку од дефинисаних области,  

4. Усклађивање студијских програма по обиму и садржају са студијским 

програмима ренoмираних високошколских установа из области ветеринарске 

медицине акредитованих по међународним стандардима, 

5. Припрему нових студијских програма у складу са потребама тржишта рада, 

6. Обавезу да се у обављању делатности високог образовања остварује јединство 

образовног, стручног и научноистраживачког рада чији се садржаји и резултати, 

односно знања, користе у наставном процесу, 

7. Поштовање критеријума за избор наставника и сарадника прописаних Законом о 

високом образовању и актима Универзитета у Београду и Факултета 

ветеринарске медицине,  

8. Усклађивање броја наставника и сарадника са националним и међународним 

стандардима у области ветеринарске медицине, 



9. Обезбеђење људских ресурса и инфраструктуре за прикупљање и обраду 

података од значаја за анализу и оцену квалитета и степена успешности у 

остварењу постављених циљева и задатака,  

10. Праћење и усавршавање поступака за реализацију корективних мера 

предложених након анализе података прикупљених кроз поступке праћења 

квалитета,  

11. Спровођење поступка самовредновања и оцене квалитета студијских програма и 

Факултета као високошколске установе у складу са стандардима Националног 

савета за високо образовање и Правилником о стандардима и поступцима за 

самовредновање и оцењивање квалитета Факултета у интервалима од највише 

три године,  

12. Спровођење спољашње провере квалитета у складу са стандардима Националног 

савета за високо образовање и међународне евалуације у складу са 

могућностима,  

13. Спровођење поступка акредитације високошколске установе и свих студијских 

програма који се изводе на Факултету у складу са стандардима Националног 

савета за високо образовање у законом предвиђеном року, 

14. Спровођење поступка акредитације Факултета као научноистраживачке 

организације у складу са Законом о научноистраживачкој делатности и 

Правилником о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације 

института, интегрисаних универзитета, факултета и центара изузетних 

вредности, 

15. Ширење међународне сарадње, нарочито кроз размену наставника и сарадника, 

размену студената и реализовање заједничких научних пројеката,  

16. Развој пројеката који стварају боље услове за мобилност студената, наставника и 

сарадника,  

17. Стално стручно усавршавање наставника и сарадника, као и ненаставног особља, 

18. Стално јачање улоге студената у поступцима везаним за квалитет и њихово 

подстицање да у њима узму учешће,  

19. Обезбеђење техничких и просторних услова за рад представницима студената у 

процесу вредновања наставног процеса и ненаставне подршке,  

20. Јачање сарадње са послодавцима, институцијама за запошљавање и 

дипломираним студентима (Алумни организација), као значајним изворима 

повратних информација о квалитету студијских програма и компетенција које су 

стекли дипломирани студенти завршетком студија (примена стечених знања у 

пракси),  

21. Јачање сарадње са другим државним и друштвеним институцијама које могу 

бити значајне за дефинисање знања и вештина које чине исход образовања 

свршених студената,  

22. Развој програма за перманентно професионално усавршавање свршених 

студената,  

23. Јавно публиковање резултата вредновања квалитета и информација о процесу 

унапређења квалитета кроз публикације и на интернет страници Факултета,  



24. Стручно усавршавање и едукација свих субјеката обезбеђења и унапређења 

квалитета, посебно у области поступака за самовредновање, екстерне евалуације 

и акредитације.  

 

Субјекти обезбеђења квалитета 

 

Субјекте обезбеђења и унапређења квалитета на Факултету ветеринарске медицине 

чине сви наставници, сарадници, студенти и ненаставно особље Факултета. 

Такође, субјекте обезбеђења и унапређења квалитета чине декан, продекани, секретар 

Факултета, затим Савет факултета, Наставно-научно и Изборно веће и Студентски 

парламент.  

Посебну улогу у обезбеђењу и унапређењу квалитета Факултета има новоформирани 

Центар за обезбеђење и унапређење квалитета и две комисије које су дефинисане 

Статутом Универзитета у Београду:  

1. Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету и  

2. Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету (Комисије за 

праћење и унапређење студијског програма Интегрисаних академских студија, 

Специјалистичких академских студија и Докторских академских студија).  

Права и обавезе свих субјеката за обезбеђење квалитета су регулисана Статутом и 

другим општим актима Факултета.   

Сви субјекти имају право и обавезу да учествују у процесу и поступцима обезбеђења и 

сталног унапређења квалитета, како на свом радном месту, тако и кроз учешће у раду 

органа и тела која обезбеђују квалитет.  

 

Акциони план 

 

За спровођење ове Стратегије Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета ће 

сачинити Акциони план по областима обезбеђења квалитета, којим ће се ближе 

утврдити циљеви, мере и активности које ће се предузети са роковима за извршење, као 

и телима која ће бити надлежна за спровођење тих мера. 

 

Завршни део 

 

Стратегија обезбеђења квалитета објављена је на огласној табли и интернет страници 

Факултета. 

 

Проф. др Владо Теодоровић 

Декан 

Факултета ветеринарске медицине 

Универзитета у Београду 

 


