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У в о д 
 

Академија уметности (АУ) је правно лице са статусом високошколске установе. 

У оквиру делатности високошколског образовања, АУ обавља и уметничко-

научно-истраживачку, експертско-консултантску, издавачку, али и друге 

регистроване делатности у складу са циљевима и друштвеним потребама, што је 

уређено Статутом. 

 

АУ ужива вишедеценијски углед високошколске институције, која све студијске 

програме реализује у оквиру образовно-уметничког поља Уметности, са 

мисијом припремања својих штићеника за глобални свет професионализоване 

уметности у области: Драмских и аудиовизуелних уметности; 

Интердисциплинарне области у уметности – Примењене уметности и дизајн и 

Драмске и аудиовизуелне уметности; као и у области Интердисциплинарне 

области у уметности – Музичке уметности и Драмске и аудиовизуелне 

уметности. 

 

АУ, од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије акредитована је и за обављање научноистраживачке делатности у 

области Хуманистичких наука – Драмских и аудиовизуелних уметности, 

Музичке уметности и Примењених уметности и дизајна – чиме је стекла право 

на обављање научно-истраживачке делатности од општег интереса. Ова 

Акредитација чини драгоцен подстицај усавршавању наставника и сарадника, 

који – осим природе истраживачке радозналости – имају и прописане захтеве за 

напредовање у академском окружењу.   

 

У складу са Законом утврђеним циљевима високог образовања, АУ 

систематски:  

o остварује преношење уметничких, стручних и научних компетенција; 

o подстиче уметничко стваралаштво;  

o обезбеђује стручни и уметнички подмладак;  

o уважава различитости, поштује самосвојност и развија самопоуздање. 

 

Мисију и постављене циљеве – утврђене Статутом и објављене на свом 

званичном сајту – АУ испуњава кроз сложене академске задатке својеврсног 

јединства наставе, уметничког и истраживачког рада. Пратећи траг Европске 

зоне високог образовања – Болоњске декларације и других докумената 

истоименог процеса, а задржавајући право на аутономију и традиционалне 

вредности, које ови документи допуштају на јасно дефинисан начин – АУ:  

o третира образовање као развојну, а не социјалну категорију;  

o прилагођава наставне планове стандардима модерне наставе и учења; 

o обезбеђује објективно оцењивање уз континуирано праћење постигнућа 

студената;  

o примењује сталну контролу и механизме развоја квалитета;  

o ангажује студенте као равноправне партнере у наставном, уметничком, 

стваралачком и истраживачком процесу;  

o усаглашава студијске програме са захтевима европских тенденција 



усклађеним са појединачним вредносним критеријумима, афинитетима и 

професионалним опредељењима свих студената;  

o ангажује реномиране уметнике и теоретичаре из уметничке и/или 

медијске продукције. 

 

Применом европског система преноса бодова/кредита, као и Додатка Дипломи, 

АУ равноправно приступа универзалном систему за комуникацију унутар 

академске мреже широм Европе. 

 

Сви постављени циљеви су оствариви и мерљиви у складу са расположивим 

кадровским, просторним и техничким могућностима.  

 

Све активности, а посебно развој студијских програма, у складу су са утврђеним 

основним циљевима и задацима АУ. 

 

АУ има краткорочне и дугорочне планове својих делатности, постављених на 

основу анализе унутрашњих и спољашњих чинилаца, а заснованих на 

доследном прикупљању података и њиховој евалуацији – према стандардима 

самовредновања и контроле квалитета, који се односе на све облике образовних, 

уметничких, научних, истраживачких и стручних активности. 

 

АУ прати испуњавање свих задатака, дајући приоритет остварењу образовних и 

уметничких циљева. Контрола се обавља поређењем:  

o планираних и остварених циљева,  

o најновијих са АУ резултатима оствареним у претходном периоду, 

o са резултатима сличних високошколских установа у земљи и у свету. 

 

АУ редовно преиспитује делотворност спроведеног планирања и контроле и 

ради на њиховом унапређењу. 

 

 

Материјал који следи припремљен је у складу са Општим упутствима за припрему 

извештаја о самовредновању и обезбеђивању квалитета високошколских установа.  

 

Извештај о самовредновању Академије уметности (АУ) за период 2016-2021 

ауторизује тим Комисије за самовредновање (КСАУ) АУ у саставу: 

1. др Светлана Безданов Гостимир, ред. проф. –  председник КСАУ 

2. др и др ум. Ана Гњатовић, ванр. проф. – члан КСАУ 

3. мр Борис Шурлан, доцент – члан КСАУ 

4. Љиљана Ковачић, пословни секретар – члан КСАУ 

5. Весна Весић – члан КСАУ 

6. Мила Ковачић – члан АУ  

чиме је испуњен захтев да буду заступљени представници свих структура 

укључених у процес рада – наставно особље, ненаставно особље, студенти – 

подржан компетенцијама и међународним искуством Менаџера квалитета.      

 

Полазећи од конкретне законске одредбе, АУ је сложен процес самовредновања 

спровела на начин и по поступку прописаном Статутом и осталим одговарајућим 

општим актима АУ:  

– Стратегија обезбеђења квалитета – са свим елементима предвиђеним 



Стандардом 1, доступна јавности на званичном сајту АУ 

(www.akademijaumetnosti.edu.rs) – као основни документ из ове области, 

који се периодично преиспитује, допуњава и/или мења у зависности од 

постигнутих циљева и остварених исхода; 

– Пословник о обезбеђивању квалитета и самовредновању АУ; 

– Правилник о стандардима и поступцима за самовредновање и оцењивање 

квалитета, којим су обухваћене све области провере квалитета – студијски 

програми; наставни процес; научноистраживачки, уметнички и стручни рад; 

квалитет наставника и сарадника; квалитет студената; извори за учење; 

управљање и ненаставна подршка; простор и опрема; финансирање; улога 

студената у самовредновању и провери квалитета.  

 

Ово самовредновање најнепосредније, конкретно, прецизно и доследно проистиче 

из годишњих извештаја о раду АУ, као и из свеобухватне документације – 

процедура, анализа, евалуација. Осим испуњавања законске обавезе благовременог 

подношења извештаја о самовредновању, овај обиман материјал је припреман као 

објективно сагледавање испуњености прописаних стандарда, уз критички осврт на 

систематско прилагођавање АУ захтевима духа – академског, уметничког и 

научног – времена, а посебно са становишта пројектовања предлога мера за 

унапређење квалитета АУ у контексту локалних, регионалних, европских и 

светских критеријума мреже високог образовања у најширем простору културе, 

науке и превасходно УМЕТНОСТИ. 

 

 

СТАНДАРДИ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

И ОЦЕЊИВАЊЕ KВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА 
 

Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета 

Стандард 2: Начини и поступци за обезбеђење квалитета 

Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета 

Стандард 4: Квалитет студијског програма  

Стандард 5: Квалитет наставног процеса  

Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада 

Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника  

Стандард 8: Квалитет студената  

Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких 

ресурса  

Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет 

ненаставне подршке  

Стандард 11: Квалитет простора и опреме  

Стандард 12: Финансирање 

Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета  

Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета  

Стандард 15: Квалитет докторских студија 

 

 

ТАБЕЛЕ  

ПРИЛОЗИ  

http://www.akademijaumetnosti.edu.rs/
Самовредновање%20АУ/Стандарди/Стандард%201.doc
Самовредновање%20АУ/Стандарди/Стандард%202.doc
Самовредновање%20АУ/Стандарди/Стандард%203.doc
Самовредновање%20АУ/Стандарди/Стандард%204.doc
Самовредновање%20АУ/Стандарди/Стандард%205.doc
Самовредновање%20АУ/Стандарди/Стандард%206.doc
Самовредновање%20АУ/Стандарди/Стандард%207.doc
Самовредновање%20АУ/Стандарди/Стандард%208.doc
Самовредновање%20АУ/Стандарди/Стандард%209.doc
Самовредновање%20АУ/Стандарди/Стандард%2010.doc
Самовредновање%20АУ/Стандарди/Стандард%2011.doc
Самовредновање%20АУ/Стандарди/Стандард%2012.doc
Самовредновање%20АУ/Стандарди/Стандард%2013.doc
Самовредновање%20АУ/Стандарди/Стандард%2014.doc
Самовредновање%20АУ/Стандарди/Стандард%2015.doc
Самовредновање%20АУ/Табеле
Самовредновање%20АУ/Прилози


 

 

 

Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета 

Високошколска установа утврђује стратегију обезбеђења квалитета, која је доступна јавности. 

 

Академија уметности (АУ) има утврђену стратегију обезбеђења квалитета, која проистиче из 

њене мисије, сврхе и основних циљева и доступна је јавности. Стратегију обезбеђења квалитета, 

како је јасно регулисана одредбама Статута, као и посебним његовим документом – Пословником 

о квалитету – доноси Савет АУ, на предлог Декана; при чему је периодично преиспитивање и 

унапређивање ове стратегије предмет усаглашавања и на нивоу наставно-уметничког већа, 

наставно-научног већа, као и колегијума ненаставног особља АУ. 

 

Стратегија обезбеђења квалитета садржи:  

o опредељење АУ да непрекидно и систематски ради на унапређењу квалитета својих 

програма; 

o мере за обезбеђење квалитета; 

o субјекте обезбеђења квалитета (стручна тела; студенти; ненаставно особље) и њихова 

права и обавезе у том поступку;  

o области обезбеђења квалитета (студијски програми; настава; истраживање; вредновање 

студената; уџбеници, литература и други извори; ресурси; ненаставна подршка; процес 

управљања); 

o опредељење за изградњу организационе културе квалитета;   

o повезаност образовне, уметничке, уметничкоистраживачке, научноистраживачке и 

стручне делатности. 

  

АУ је као своје основно опредељење усвојила константан рад на унапређењу система квалитета. 

Један од првих корака био је и увођење и сертификација система управљања квалитетом према 

стандарду ISO 9001:2000.  

Основни документи овог система су: 

1. Политика квалитета; 

2. Циљеви квалитета – најважнији циљеви АУ у наредном периоду – документ који уједно 

обухвата и план реализације циљева, тиме што се за сваки циљ дефинишу процеси који 

учествују у његовој реализацији, конкретне активности, њихови носиоци, рокови и 

објективни докази о испуњености циљева; 

3. Пословник о квалитету – интеграција свих докумената система; 

4. Процедуре. 

 

На основу обраде и анализе претходних резултата самовредновања – посебно уважавајући исходе 

анкета спроведених међу студентима – у одређеном временском интервалу, АУ континуирано 

ради на допуњавању и унапређивању акционих планова.  

б) SWOT анализа 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета 

 

Показатељи и прилози за стандард 1: 
Прилог 1.1. Стратегија обезбеђења квалитета   

Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења квалитета  

Прилог 1.3. Акциони план за спровођење стратегије и одлуке о његовом усвајању и допунама 

(уколико их је било). 

 

 
 

Прилози/SWOT/SWOT%20Standard%201.doc
Прилози/SWOT/Predlozi%20za%20poboljsanje%20Standarda%201.docx
Прилози/Прилог%201.1.doc
Прилози/Прилог%201.2.doc
Прилози/Прилог%201.3.doc


Стандард 2: Начини и поступци за обезбеђење квалитета 

Високошколска установа утврђује начине и поступке за обезбеђење квалитета свог рада, који су 

доступни јавности. 

 

Академија уметности (АУ) утврђује начин (стандарде) и поступке за обезбеђење квалитета 

свог рада, који су доступни јавности. Поступци за обезбеђење квалитета утврђују се посебно 

за сваку област обезбеђења квалитета и њима се на детаљан начин уређује поступање 

субјеката у систему обезбеђења квалитета. Стандарде и поступке за обезбеђење квалитета 

доноси Наставно-уметничко веће АУ на предлог Комисије за обезбеђење квалитета.  

 

Основни стандард за обезбеђење квалитета који је имплементиран на АУ је међународни 

стандард ISO 9001:2000. Прва фаза у процесу имплементације била је документовање 

система. Свака активност која се спроводи на АУ је документована, првенствено кроз 

прописане процедуре. Процедурама се детаљно описује како се активност реализује, који су 

улазни, а који излазни документи, ко је носилац активности и шта је објективан доказ да је 

активност извршена у складу са захтевима стандарда. 

 

Документовањем система се осигурава да су решења – идентификована као најбоља – у 

писаном формату доступна непосредним извршиоцима, чиме се осигурава да се процес одвија 

увек са уједначеним нивоом квалитета, без осцилација. Документација такође представља 

основу за интерне провере, када се врши провера стварног и документованог начина рада и 

даје оцена о ефективности и ефикасности процеса АУ. 

Стандарди за обезбеђење квалитета садрже минимални ниво квалитета рада. Сваком процесу 

дефинисаном у оквиру матрице процеса додељен је један или више кључних показатеља 

перформанси, тј. циљних квантитативних вредности испод или изнад којих процес не сме да 

буде, како би доказао своју ефективност. 

Стална унапређења, између осталог, доказују се и путем кључних показатеља: сваке године 

ови показатељи се ревидирају и постају строжији, чиме се форсира повећање ефективности 

процеса. 

 

Циклус који предвиђа стандард обухвата: 

o Документовање система; 

o Дефинисање вредности показатеља које се очекују од сваког процеса; 

o Проверу да ли се процес одвија у складу са утврђеним поставкама и да ли даје 

предвиђене резултате; 

o Мере за унапређење. 

 

АУ има изграђену организациону структуру за обезбеђење квалитета. Конкретним одредбама 

Статута АУ, као и посебним његовим документом – Пословником о квалитету – утврђени су 

послови и задаци наставника, сарадника, студената, стручних органа, катедри и Комисије за 

обезбеђење квалитета у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и поступака за 

обезбеђење квалитета. 

Пословник о квалитету обавезује све запослене на АУ да прате квалитет кроз стално 

преиспитивање рада и пословања, интерне и надзорне провере и све процедуре система 

квалитета: управљање студијским програмима, управљање наставом; пријем и обука 

запослених; односи са студентима; управљање радном средином; набавке и одржавање; 

контрола неусаглашености; предузимање корективних и превентивних мера. 

 

АУ Комисија за обезбеђење квалитета – чији састав равноправно чине представници: 

Наставно-уметничког већа, Стручне службе и Студентског парламента – има следећи 

делокруг рада: 

o припрема стратегију обезбеђења квалитета АУ; 

o стара се о објављивању и промоцији стратегије у јавности; 

o предлаже Савету АУ мере и поступке за обезбеђење квалитета; 



o предлаже Савету АУ утврђивање минималног нивоа квалитета рада, начин и поступке 

за проверу испуњености утврђеног минимума по појединим показатељима квалитета, 

као и мере за унапређење стања; 

o припрема поступке рада за процену нивоа обезбеђеног квалитета и организује обраду 

прикупљених података; 

o припрема нацрт извештаја о самовредновању; 

o доноси мере за унапређење и побољшање квалитета АУ; 

o обавља и друге послове у складу са Статутом и другим општим актима АУ. 

 

Систем управљања квалитетом ISO 9001:2000 обухвата целокупан процес рада на АУ – од 

доношења студијских програма, извођења наставног процеса, рада студентске службе, 

ангажовања наставника/сарадника и других кадрова; као и интерне евалуације кроз поступак 

самовредновања и оцењивања квалитета свих студијских програма, наставе и услова рада у 

складу са Законом.  

 

У поступку самовредновања обавезно се разматра и мишљење студената. 

Према резултатима појединачних евалуација, предузимају се конкретне мере унапређења.  

 

б) SWOT анализа 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета 

 

Показатељи и прилози за стандард 2: 
Прилог 2.1. Усвојени документ - Стандарди и поступци за обезбеђење и унапређење  квалитета 

високошколске установе  

Прилог 2.2. Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење квалитета високошколске 

установе у оквиру стандарда квалитета  

Прилог 2.3. Усвојени годишњи извештаји о раду успостављеног тела (комисије, одбора, центара) 

за унутрашње осигурање квалитета високошколске установе 

 

 

 

Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета 

Високошколска установа изграђује организациону структуру за обезбеђење квалитета. 

Прилози/SWOT/SWOT%20Standard%202.doc
Прилози/SWOT/Predlozi%20za%20poboljsanje%20Standarda%202.docx
Прилози/Прилог%202.1.pdf
Прилози/Прилог%202.2.doc
Прилози/Прилог%202.3.doc


 

Академија уметности (АУ) континуирано и систематски прикупља потребне информације о 

обезбеђењу квалитета и врши периодичне провере у свим областима обезбеђења квалитета. АУ 

доследно спроводи утврђене стандарде и поступке за оцењивање квалитета и обављање свих 

задатака које у том процесу имају субјекти у систему обезбеђења квалитета. 

 

АУ обезбеђује податке потребне за упоређивање и усклађивање са сродним страним 

високошколским установама и студијским програмима у погледу квалитета.  

 

АУ обавља периодична самовредновања и проверу нивоа квалитета током којих проверава 

спровођење утврђене стратегије и поступака за обезбеђење квалитета, као и достизање жељених 

стандарда квалитета. У периодичним самовредновањима обавезно је укључивање резултата 

анектирања студената. Са резултатима самовредновања АУ упознаје наставнике и сараднике 

преко катедри и Наставно-уметничког и Наставно-научног већа, а студенте преко Студентског 

парламента.  

 

Битан елемент унапређења система квалитета представља систематско праћење свих процеса 

АУ, које се врши кроз интерне провере (на АУ се доследно спроводе још од 2001. године). 

Сврха интерних провера је утврђивање да ли систем функционише на бази планираних 

поставки и да ли може да демонстрира унапређења. 

Интерну проверу спроводе обучени, искусни и непристрасни интерни проверивачи. Све 

провере су планиране, најављене и документоване. Такође, план провере одражава важност 

провераваних процеса, будући да се основни процеси који доминантно утичу на квалитет 

наставе, проверавају чешће и детаљније. 

Уколико се током провере евидентирају неусаглашености, тј. одступања од планираних 

поставки, проверивач покреће захтев за корективном мером. Уколико се проверавана активност 

одвија у складу са документацијом, али постоји мишљење да се активност може унапредити, 

проверивач покреће превентивну меру. Корективне и превентивне мере представљају такав 

механизам унапређења система квалитета којим се стварни, односно потенцијални проблеми 

решавају на начин да се више никада не понове. 

Резултати интерних провера представљају један од основних улаза у преиспитивање од стране 

руководства.  

 

б) SWOT анализа 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета 

 

Показатељи и прилози за стандард 3: 
Прилог 3.1. Формално успостављено тело (комисија, одбор) са конкретном одговорношћу за 

унутрашње осигурање квалитета у високошколској установи (извод из Статута) и опис рада (до 

100 речи).  

Прилог 3.2. Списак свих анкета 

Прилог 3.3 Документ о анализи резултата анкета и о усвајању корективних и превентивних мера 

 

 

 

Стандард 4: Kвалитет студијског програма 

Квалитет студијског програма обезбеђује се кроз праћење и проверу његових циљева, структуре, 

радног оптерећења студената, као и кроз осавремењивање садржаја и стално прикупљање 

информација о квалитету програма од одговарајућих друштвених институција. 

Прилози/SWOT/SWOT%20Standard%203.doc
Прилози/SWOT/Predlozi%20za%20poboljsanje%20Standarda%203.docx
Прилози/Прилог%203.1.doc
Прилози/Прилог%203.2.doc
Прилози/Прилог%203.3.doc


 

Сви студијски програми Академије уметности (АУ) припадају образовно-уметничком пољу 

Уметности и реализују се као четворогодишње (ЕСПБ 240) основне академске студије (ОАС). 

Прирођено уметничкој области, програмским садржајима, постављеним циљевима, очекиваним 

исходима и стеченим компетенцијама, сваки студијски програм апсолвиран је по постигнућу 

конкретних квалификација, прецизно спецификованих Додатком Дипломи (Diploma 

Supplement) и приписаним одговарајућим прописаним називима/звањима. Све ОАС АУ 

обезбеђују проходност ка даљем усавршавању на мастер академским студијама сродних 

високошколских установа. Посебно је документовано стално осавремењавање курикулума – 

засновано на развоју уметности, теорије, технологије и новим захтевима који се постављају 

пред сваки образовни профил АУ – као и усаглашеност са иностраним програмима.     

АУ има установљене процедуре за усвајање и анализу студијских програма којима  редовно 

планира, стално развија, унапређује, преиспитује и вреднује своје курикулуме/силабусе, у чему 

превасходну улогу имају наставници и сарадници, а обавезно се проверавају и уважавају 

ставови студената.   

 

Сваки студијски програм АУ повезана је и усклађена целина која обухвата: политику и 

процедуру уписа студената; циљеве, очекиване исходе, структуру и садржај, изворе, методе 

учења и начине провере знања. АУ осигурава да сви студијски  програми испуњавају прописане 

стандарде квалитета и да између њих постоји потребан степен усаглашености. Богатство 

разноврсности свих ОАС АУ очитује се у програмима који су самосвојни или 

интердисциплинарни или постављени у модулима. Њихова суштинска интеракција потврђена је 

у појединим заједничким наставним предметима, а поготово у креативној реализацији бројних 

заједничких студентских пројеката.   

Циљеви свих студијских програма равноправно проистичу из мисије и основних циљева АУ и 

специфичних садржаја, исхода и проспективних компетенција прирођених областима Драмских 

и аудиовизуелних уметности, односно – у интердисциплинарним програмима ОАС – и Музичке 

уметности, односно и Примењених уметности и дизајна. 

Курикулуми свих ОАС АУ развојно су структуирани, а код интердисциплинарних равноправно 

усмерени на обе заступљене области. Циљеви који се приписују сваком од студијских програма 

АУ укључују постизање компетенција и академских вештина, развој креативних способности и 

овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање конкретне 

професије. 

Структура свих ОАС АУ садржи прописане групе/типове наставних предмета, који – у односу 

на укупан број ЕСПБ – имају процентуалну заступљеност према захтевима стандарда 

примењеног на образовно-уметничко поље Уметности: уметнички најмање укупно ЕСПБ 120, 

и теоријско-уметнички највише укупно ЕСПБ 72 – а све у складу са природом постављених 

циљева за сваку од ОАС понаособ; као и друштвено-хуманистички – укупно ЕСПБ 48 за све 

ОАС АУ. Поред обавезних, курикулуми свих ОАС АУ садрже и функционални спектар 

изборних наставних предмета – распоређених у блоковима – тако да је фактор изборности 

20,42%, тj. укупнo ЕСПБ 49. 

Курикулуми свих ОАС АУ обухватају одабране програмске садржаје, обликоване у наставне 

предмете и представљене у Књизи предмета – укључујући и Предмет завршног рада и Завршни 

рад. Сви наставни предмети распоређени су по семестрима, тако да на годишњем нивоу 

обезбеђују укупно по ЕСПБ 60, односно на нивоу четворогодишњих ОАС укупно ЕСПБ 240. 

Сваки наставни предмет исказује се бројем ЕСПБ, утврђеним на основу радног оптерећења 

студента и применом јединствене методологије АУ за све њене студијске програме. Настава на 

свим ОАС АУ организована је тако да студенти имају просечно по највише 30 часова активне 

наставе седмично, од којих је увек преко 50% предавања у односу на број часова вежби. 

Пример: 

Активности учења потребне за апсолвирање очекиваних исхода учења – удео у укупној вредности 

ЕСПБ, на примеру предмета Глума – стил и жанр: 

 

ГО3У29 Глума – стил и жанр (4 П + 4 В), ЕСПБ 8 



o активна настава/контакт часови – 120 часова 

o самостални рад (читање, увежбавање, ...) – 30 сати  

o припреме за проверу знања (присуство позоришним представама, филмским пројекцијама, ...) 

– 40 сати  

 

АУ континуирано проверава, преиспитује и унапређује начине на које је успоставила склад 

између постављених циљева, очекиваних исхода, програмских садржаја, метода стицања знања и 

компетенција – теоријски блокови, презентације илустрација, анализе и расправе о 

критеријумима за вредновање, писани радови, креативне радионице, практични подухвати, 

уметнички експерименти, заједнички студијски пројекти – као и критеријума оцењивања.  

Успешност студената у савлађивању програма континуирано се прати током наставе, а 

вредновање постигнућа изражава се поенима. Начин стицања поена непосредно зависи од 

природе програмских садржаја и очекиваних исхода сваког наставног предмета понаособ. 

Вредновање постигнућа студента засновано је на укупном броју поена које је студент стекао, а 

према квалитету усвојених знања, стечених разумевања, постигнуте овладаности, остварене 

оспособљености, до компетентне спремности на самосталан ауторски израз. Успех студента на 

наставном предмету изражава се оценама и укупним бројем стечених поена. Максималан број 

поена који студент може да оствари на наставном предмету је 100, а обухвата поене на 

наставном предмету кроз рад у настави и испуњавањем предиспитних обавеза, и полагањем 

испита. Минималан број поена које студент може да стекне испуњавањем предиспитних 

обавеза током наставе је 30, а максималан 70.  

Сви наставници, сарадници и студенти АУ унапред су упознати са дефинисаним захтевима које 

завршни рад – за сваки студијски програм понаособ – треба да испуни, посебно у погледу 

академске методологије, формалних аспеката, практичне оријентације и критеријума 

оцењивања.  

 

Провера квалитета – поред примене прописаних процедура за самовредновање студијских 

програма – укључује и евиденцију екстерне евалуације успеха: ангажман студената у 

реализацији креативних пројеката још и током похађања студија, као и бројна признања на 

домаћим и међународним манифестацијама у домену уметности, културе и мултимедија.    

АУ континуирано прати постигнућа својих дипломаца у каснијем професионалном развоју и 

објављује их на својој интернет страници и на друштвеним мрежама. АУ је установила и 

посебну Награду „Свети Вид“ – која се додељује на годишњој презентацији „Арт Финале“ 

најбољих радова студената свих студијских програма – а посвећена је дипломцима који су 

пронели славу АУ у професионалном уметничком домаћем и међународном окружењу. 

Најуспешније своје дипломце АУ ангажује у наставном процесу – као гостујуће предаваче 

и/или их бира у звања нових сарадника/наставника.  

 

ГЛУМА (ОАС) 

(Дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник) 

 

ОАС ГЛУМЕ обезбеђује компетенције које су друштвено оправдане и корисне, а очитују се у 

релевантним усвојеним знањима, стеченим разумевањима, постигнутим овладаностима, 

оствареној оспособљености, до компетентне спремности на самосталан ауторски уметнички 

израз. Студенти овладавају глумом кроз: лик, стил, жанр, композицију, глуму пред камером; 

технику гласа, сценски говор, сценски покрет, сценске игре, сценску акробатику; сценографију 

и костим; психологију, естетику, историју уметности, историју драме и позоришта, историју 

кинематографије; културу, уметности и медије; основе сценарија, продукције, режије; 

менаџмент, односе с јавношћу, права интелектуалне својине; музику за филм и ТВ, луткарство; 

...  Настава почива на бројним практичним вежбама, чији се резултати сагледавају и вреднују на 

колоквијумима и годишњим испитима, организованима у виду јавних наступа/представа. 

 

МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА И ДИЗАЈН ЗВУКА (ОАС) 

(Дипломирани уметник вишемедијске уметности) 



Овладавање вишемедијском уметношћу музике и звука – компоновање; музички инструменти; 

физичка, физиолошка и електроакустика; музика, дизајн и продукција звука за позориште, ФТВ 

и дигиталне медије; аналогно и дигитално снимање; окружујући звук; постпродукција и 

мастеринг; ФТВ монтажа; менаџмент, маркетинг, ПР и ауторска права – оплемењено је 

широким спектром практичних искустава, прирођених индивидуалним потребама сваког 

студента, као и креативном тимском раду. Интердисциплинарно – Музичка уметност и 

Драмске и аудиовизуелне уметности – проучавање и креативна пракса припрема студенте за 

каријере музичког продуцента и дизајнера звука – креативну реализацију музичког и аудио 

израза мултимедијалних пројеката у позоришту, филму, радију, телевизији и дигиталним 

медијима. 

 

ПРОДУКЦИЈА У УМЕТНОСТИ И МЕДИЈИМА (ОАС) 

(Дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник) 

Овладавање продукцијом – у култури, позоришту, фотографији, филму, телевизији и 

дигиталним медијима; у домену језика визуелног изражавања, монтаже и режије; економике 

културе, културне политике, планирања културног развоја, просторног и менаџмента 

уметничких организација и установа културе, и моделима међу-институционалне и 

међународне сарадње; маркетинга и односа с јавношћу; менаџмента и ауторских права – 

оплемењено је широким спектром продукционих искустава, прирођених индивидуалним 

потребама сваког студента, као и креативном тимском раду. Курикулум је равноправно усмерен 

на све области продукције с циљем успостављања ауторског приступа, до потпуног 

осамостаљивања у стваралаштву продуцента у уметности и медијима. 

 

ФИЛМСКА И ТЕЛЕВИЗИЈСКА РЕЖИЈА И МОНТАЖА (ОАС) 

(Дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник) 

Програм се реализује у оквиру два модула:  

(1) РЕЖИЈА   

Овладавање режијом – фотографија; лице и тело; сценографија и костим; снимање камером; 

глума пред камером; ФТВ сценарио; филмски језик, граматика, жанр и стил; филмска режија; 

ТВ режија; основе позоришне и радио режије; музика за ФТВ, звук за визуелне медије; ФТВ 

монтажа; технологија аналогног и дигиталног филма; обрада и постпродукција фото и видео 

слике, дигиталне слике и звука; визуелни ефекти и дигитална постпродукција; ФТВ 

продукција и индустрија; право заштите интелектуалне својине – оплемењено је широким 

спектром практичних искустава, прирођених индивидуалним потребама сваког студента, као и 

креативном тимском раду. Програм припрема студенте за каријеру редитеља у уметности 

филма, телевизије и дигиталних медија. 

(2) МОНТАЖА  

Овладавање монтажом – фотографија; лице и тело; сценографија и костим; снимање камером; 

ФТВ сценарио; филмски језик, граматика, жанр и стил; монтажне конструкције филмског 

простора и времена, и директне и индиректне наративности; ФТВ монтажа; музика за ФТВ; 

звук за визуелне медије; дизајн звука за видео игре; технологија аналогног и дигиталног 

филма; дигитална монтажа; основе растерске и векторске графике, колор корекције и технике 

2D и 3D анимације; постпродукција слике и звука; визуелни ефекти и дигитална 

постпродукција – оплемењено је практичним искуствима, прирођеним индивидуалним 

потребама сваког студента, као и креативном тимском раду. Програм припрема студенте за 

каријеру монтажера у уметности филма, телевизије и дигиталних медија. 

 

ФОТОГРАФИЈА И КАМЕРА (ОАС) 

(Дипломирани уметник вишемедијске уметности) 

Овладавање вишемедијском уметношћу слике – фотографија; светлосне позиције; снимање 

камером; ФТВ фотографија – документарне, рекламне и модне форме; краткометражне и 

дугометражне игране форме; камере у систему; музика за ФТВ; визуелни ефекти и дигитална 

постпродукција; глума пред камером; ФТВ монтажа; маркетинг, ПР и ауторска права – 

оплемењено је широким спектром практичних искустава, прирођених индивидуалним 



потребама сваког студента, као и креативном тимском раду. Интердисциплинарно – Примењене 

уметности и дизајн и Драмске и аудиовизуелне уметности – проучавање и креативна пракса у 

вишемедијској уметности слике припрема студенте за каријере уметничког фотографа и 

сниматеља, директора фотографије – уметничку реализацију визуелног израза у домену 

штампе, фотографије, филма, телевизије и дигиталних медија. 

 

б) SWOT анализа 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета 

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 

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.  

Прилог 4.1. Анализа резултата анкета о мишљењу дипломираних студената о квалитету 

студијког програма и постигнутим исходима учења.  

Прилог 4.2. Анализа резултата анкета о задовољству послодаваца стеченим квалификацијама 

дипломаца. 

 

 

 

Стандард 5: Квалитет наставног процеса 

Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз интерактивност наставе, укључивање примера у 

наставу, професионални рад наставника и сарадника, доношење и поштовање планова рада по 

предметима, као и праћење квалитета наставе и предузимање потребних мера у случају када се 

утврди да квалитет наставе није на одговарајућем нивоу. 

 

У складу са Законом утврђеним циљевима високог образовања, Академија уметности (АУ) 

систематски: остварује преношење уметничких, стручних и научних компетенција; подстиче 

уметничко стваралаштво; обезбеђује стручни и уметнички подмладак; и уважава различитости, 

поштује самосвојност и развија самопоуздање својих штићеника које припрема за 

професионализовани свет уметности. 

 

Мисију и постављене циљеве АУ испуњава кроз сложене академске задатке  

својеврсног јединства наставе, уметничког и истраживачког рада:  

o третира образовање као развојну, а не социјалну категорију;  

o прилагођава наставне планове стандардима модерне наставе и учења; 

o обезбеђује објективно оцењивање уз континуирано праћење постигнућа студената;  

o примењује сталну контролу и механизме развоја квалитета;  

o ангажује студенте као равноправне партнере у наставном, уметничком, стваралачком и 

истраживачком процесу;  

o усаглашава студијске програме са захтевима европских тенденција усклађенима са 

појединачним вредносним критеријумима, афинитетима и професионалним 

опредељењима свих студената;  

o ангажује реномиране уметнике и теоретичаре из уметничке и/или медијске продукције. 

 

Прилози/SWOT/SWOT%20Standard%204.doc
Прилози/SWOT/Predlozi%20za%20poboljsanje%20Standarda%204.docx
Tabele/Tабелa%204.1.doc
Tabele/Tабелa%204.2.doc
Табеле/Tабелa%204.3.doc
Прилози/Прилог%204.1.doc
Прилози/Прилог%204.2..doc


Курикулуми свих ОАС АУ обухватају одабране програмске садржаје – прирођене очекиваним 

исходима и проспективним компетенцијама у одговарајућим областима образовно-уметничког 

поља Уметности – обликоване у наставне предмете и представљене у Књизи предмета, 

укључујући и Предмет завршног рада и Завршни рад. Књига предмета јавно је доступна и на 

почетку сваког семестра представљена студентима, а укључује основне податке о сваком 

наставном предмету: студијски програм/и; назив предмета; предметни наставник/сарадник; 

статус: обавезан/изборни; број ЕСПБ; услови за похађање; циљеви; очекивани исходи; 

програмски садржаји; литература; фонд часова; методе извођења наставе; оцена знања / начини 

евалуације постигнућа. Сваки наставни предмет исказује се бројем ЕСПБ, утврђеним на основу 

радног оптерећења студента и применом јединствене методологије АУ за све њене студијске 

програме. Сви наставни предмети распоређени су по семестрима, тако да на годишњем нивоу 

обезбеђују укупно по ЕСПБ 60, односно на нивоу четворогодишњих ОАС укупно ЕСПБ 240. 

Структура свих ОАС АУ садржи прописане групе/типове наставних предмета, који – у односу 

на укупан број ЕСПБ – имају процентуалну заступљеност према захтевима стандарда 

примењеног на образовно-уметничко поље Уметности: уметнички најмање укупно ЕСПБ 120, 

и теоријско-уметнички највише укупно ЕСПБ 72 – а све у складу са природом постављених 

циљева за сваку од ОАС понаособ; као и друштвено-хуманистички – укупно ЕСПБ 48 за све 

ОАС АУ. Поред обавезних, курикулуми свих ОАС АУ садрже и функционални спектар 

изборних наставних предмета – распоређених у блоковима – тако да је фактор изборности 

20,42%, тj. укупнo ЕСПБ 49.  

 

Настава на свим ОАС АУ организована је тако да студенти имају просечно по највише 30 

часова активне наставе седмично, од којих је увек преко 50% предавања у односу на број часова 

вежби. 

 

Успех студента на наставном предмету изражава се оценама и укупним бројем стечених поена. 

Максималан број поена који студент може да оствари на наставном предмету је 100, а обухвата 

поене на наставном предмету кроз рад у настави и испуњавањем предиспитних обавеза, и 

полагањем испита. Минималан број поена које студент може да стекне испуњавањем 

предиспитних обавеза током наставе је 30, а максималан 70. 

 

Поред наведених – стандардима за акредитацију високошколских установа / студијских 

програма – прописаних захтева, квалитету наставног процеса доприносе, а подложни су 

самовредновању и унапређивању, и следећи елементи:   

 

o настава на АУ је интерактивна: укључује илустрације као подршку теоријским 

садржајима; на примерима из праксе уводи у разумевање и интерпретацију утицаја 

друштвеног, културалног и историјског контекста на настанак и рецепцију дела из 

уметности; подстиче студенте на критичко промишљање и истраживачки рад; упућује на 

функционално решавање захтева професионалног рада у екипи и добру комуникацију 

креативног тима; утиче на формирање естетичке свести – индивидуацију естетичке 

личности уметника; води ка креативној примени стечених знања и вештина, до потпуног 

осамостаљивања у реализацији ауторског израза; 

 

o АУ систематски прати спровођење плана наставе, као и планова рада на појединим 

предметима, оцењује квалитет наставе и предузима корективне мере за његово 

унапређење; упозорава наставнике/сараднике који се не придржавају плана рада на 

предмету или не постижу одговарајући квалитет наставе на потребу побољшања; 

 

o АУ проверава, анализира и у оквиру годишњег извештаја о раду, као и плана рада за 

наредни период: објављује усвојене процедуре и мере у случају неиспуњавања овог 

стандарда; резултате реализације плана рада на предметима и регуларност распореда 

наставе; подстиче стицање и усавршавање компетенција наставника и сарадника;  

 



o АУ документује да садржај курикулума као и наставне методе за његову примену 

одговарају постизању циљева одговарајућих студијских програма и исхода учења –  

провером стечених знања и разумевања, овладаности одговарајућим вештинама, и општих 

и предметно-специфичних способности – кроз евалуацију и екстерне провере успеха 

студената, а посебно уважавајући резултате анкета којима се испитују ставови студената о 

квалитету наставног процеса. 

 

б) SWOT анализа 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета 

 

Показатељи и прилози за стандард  5: 
Прилог  5.1. Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса  

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 

 

 

 

Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада 

Високошколска установа непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу услова, праћењу и провери 

резултата научноистраживачког, уметничког и стручног рада и на њиховом укључивању у 

наставни процес. 

  

Академија уметности (АУ) остварује јединство образовног, уметничког, научноистраживачког, 

стручног рада и професионалне посвећености едукацији, уметности и науци. У том контексту, 

АУ перманентно осмишљава, припрема и реализује уметничке, истраживачке, стручне и друге 

врсте програма, као и пројекте националне и међународне сарадње у матичној области 

деловања. Тако се посебно и садржај и резултати уметничких, истраживачких, научних и 

стручних активности АУ непрекидно примеравају стратешким циљевима саме Установе, као и 

националним, европским и светским циљевима и стандардима високог образовања. Позитивни 

исходи ових активности креативно се укључују у сложени наставни процес. АУ обезбеђује 

оптимално окружење подстицаја и развоја усавршавања како наставника, сарадника и 

ангажованих у њеним стручним службама, тако и свих својих студената. Програм издавачке 

делатности АУ, функционално се укључује у реализацију уметничког, истраживачког, научног 

и стручног рада. 

 

АУ има краткорочни и дугорочни план реализације уметничког и истраживачког рада – у 

складу са усвојеном стратегијом уметничко-истраживачке и научно-истраживачке делатности, 

верификоване акредитацијом АУ од стране Министарства за науку и технолошки развој РС. 

Наведено указује на превазилажење захтева прописаних стандарда, будући да установа која 

реализује студијске програме у пољу Уметности НЕМА законску обавезу акредитовања 

научно-истраживачке делатности. 

За реализацију ових делатности АУ је обезбедила адекватно истраживачко окружење: 

компетентни наставници и сарадници; лица из стручне службе и библиотеке/медијатеке; 

истраживачи Иновационог центра нових уметности; ... као и функционално опремљен простор: 

сала, библиотека са читаоницом, РС центар, фотолабораторија, тонски и сниматељски студио, 

студио филмске и ТВ монтаже, ТВ студио, сала за пројекције филмова, галерија за изложбе, 

презентације, промоције... АУ располаже библиотеком, медијатеком и информатичким 

ресурсима неопходним за истраживачки и уметнички рад, и усавршавање. Библиотека АУ 

располаже богатим фондом библиотечких јединица из матичних области – Драмских и 

аудиовизуелних, музичке и примењених уметности и дизајна – поља Уметности, а посвећена је 

иновирању свих извора поготово доступним е-садржајима; медијатека АУ фундус је 

релевантних press, аудио, видео и мултимедијалних материјала – целовитих уметничких дела 
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или/и илустративних инсерата. 

 

У остваривању циљева научно-теоријских и стручно-уметничких истраживања у теоријским 

дисциплинама феноменологије уметности обавља се редовно интеркултурално и 

мултикултурално окупљање ради размене знања и искустава студената, наставника и 

сарадника, као и истакнутих научника, истраживача и уметника сродних професионалних 

усмерења по одређеним питањима, темама и проблематици. 

 

Сви АУ истраживачки пројекти – уметничког и/или научног карактера у пољу Уметности – 

ангажују АУ наставнике и сараднике, али и студенте – у својству сарадника у реализацији 

одговарајућих пројектима предвиђених уметничких процеса. 

   

Евалуацијом досадашњих искустава у овом домену креативног рада, посебно је предвиђено 

укључивање у  реализацију заједничких пројеката са другим високошколским, као и сродним 

институцијама и установама уметности и културе у земљи и свету, са којима АУ већ има 

сарадњу; као и обезбеђивање додатних средстава за реализацију програма у сарадњи са другим 

високошколским установама и институцијама уметности и културе, превасходно из 

националног и регионалног окружења; као и из међународних организација и конкретних 

асоцијација у којима је АУ већ обезбедила чланство. 

 

б) SWOT анализа 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета 

 

Показатељи и прилози за стандард  6: 
Табела 6.1. Назив  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 домаћим и међународним пројектима  
Табела 6.3.  Збирни  преглед  научноистраживачких и уметничких резултата у установи 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. (Навести референце са редним бројем) 

Табела 6.5. Листа   одбрањених  докторских   дисертација  и уметничких пројеката  (име 

кандидтата, име ментора,  назив дисертације и година одбране, публиковани резултати) у 

високошколској установи у претходне три школске године 

Табела 6.6. Списак стручних и уметничких пројеката који се тренутно реализују у установи чији  

су  руководиоци  наставници  стално запослени у високошколској установи. 

Табела 6.7. Списак ментора према тренутно важећим стандардима који се односи на испуњеност 

услова за менторе у оквиру образовно-научног, односно образовноуметничког поља, као и однос 

броја ментора у односу на укупан број наставника на високошколској установи. 

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. 

 

 

 

Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника 

Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на 

основу јавног поступка, стварањем услова за перманентнo усавршавање и развој 
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наставника и сарадника и провером квалитета њиховог рада у настави. 

 

Академија уметности (АУ), од самог оснивања, пажљиво негује таленат својих 

студената ангажујући само најбоље наставнике. Наставнички колегијум АУ чине 

врхунски позоришни, филмски, телевизијски, музички, примењени уметници, као и 

најугледнији теоретичари и историчари уметности. 

У остваривању свих студијских програма основних академских студија АУ 

запошљава наставнике, истраживаче и сараднике чије уметничке, стручне и научне 

квалификације одговарају образовно-уметничком пољу Уметности и нивоу њихових 

задужења и обезбеђује им услове за уметничко, професионално и научно 

потврђивање, стваралаштво, усавршавање, напредовање и развој. 

Наставно особље на АУ чине лица која остварују наставни, уметнички, научни и 

истраживачки рад, а чине их наставници и сарадници.  

 

Статутом АУ, као и његовим Правилником о избору наставника и сарадника, 

прецизно су утврђени поступци и услови за избор наставника и сарадника – јавни су и 

доступни оцени стручне и шире јавности, и предмет су периодичне провере и 

усавршавања. У складу са Законом о високом образовању, АУ – приликом избора, 

реизбора и унапређивања наставника и сарадника у звања – посебно вреднује 

уметничку, истраживачку, научну и педагошку активност наставника и сарадника; а 

уважава и оцене студената о њиховом раду у погледу различитих елемената 

реализације наставног процеса. 

АУ запошљава довољан број наставника, који испуњава захтеве овог стандарда у 

пољу Уметности, а очитује се како на нивоу Установе, тако и њеног сваког 

појединачног студијског програма.  

 

У складу са усвојеном стратегијом развоја наставног и истраживачког – уметничког и 

научног – подмлатка, АУ обезбеђује услове за прихватање својих најуспешнијих 

студената у статусу сарадника (уз проспективна даља академска напредовања). 

 

б) SWOT анализа 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета 

 

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 7.1.1. Правилник о избору наставника 

Прилог 7.1.2 Правилник о избору сарадника 

Прилог 7.2. Однос укупног броја студената (број студената одобрен акредитацијом 

помножен са бројем година трајања студијског програма) и броја запослених наставника 

на нивоу установе 

 

 

 

Стандард 8: Квалитет студената  

Квалитет студената се обезбеђује селекцијом студената на унапред прописан и јаван 

начин, оцењивањем студената током рада у настави, перманентним праћењем и 

проверавањем резултата оцењивања и пролазности студената и предузимањем 

одговарајућих мера у случају пропуста. 
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Академија уметности (АУ) уважава различитости, поштује самосвојност и развија 

самопоуздање. Као таква високошколска установа, АУ се обраћа одабранима који своја 

професионална стремљења препознају у академским студијама Глуме, Дизајна звука и 

музичке продукције, Продукције у уметности и медијима, Филмске и ТВ режије и 

монтаже, Фотографије и филмске и ТВ камере. Уз обећање да ће овде учити од 

познатих домаћих и страних ствараоца, реномираних професора и сусретати славне 

личности из уметности и медија, АУ позива своје проспективне штићенике да се 

придруже онима који и пре завршетка студија успешно објављују своја ауторска дела и 

освајају престижне награде и на међународним манифестацијама уметности, медија и 

културе. Позивајући на потврђивање аутентичних талената, АУ нуди четворогодишње 

академске студије (ЕСПБ 240) у областима Драмских и аудиовизуелних уметности, 

односно у интердисциплинарним програмима Музичке и Драмских и аудиовизуелних 

уметности, као и Примењених уметности и дизајна и Драмских и аудиовизуелних 

уметности, којима се оправдано може: 

o конкурисати за ангажман у театрима, галеријама, филмским или радијским и 

телевизијским кућама, агенцијама и мултимедијалним пројектима;  

o закорачити у каријеру професионалаца и уметника; или/и  

o наставити усавршавање широм Европе. 

 

АУ је обезбедила квалитет студената селекцијом на унапред прописан и јаван начин, 

оцењивањем студената током рада у настави, перманентним праћењем и проверавањем 

резултата оцењивања и пролазности студената и предузимањем одговарајућих мера у 

случају пропуста. 

 

У I годину АУ основних академских студија уписивана су лица која: имају завршено 

средње образовање у четворогодишњем трајању, и положе пријемни испит (за проверу 

склоности и способности); а изузетно и лица са завршена најмање 3 разреда средњег 

образовања, уколико на пријемном испиту покажу посебан таленат и положе допунски 

испит према програму образовања за средње школе из предмета: Српски језик и 

књижевност, Историја и Страни језик. Пријемни испит посебно за сваки студијски 

програм садржавао је: проверу талента; проверу психичких и физичких способности, 

склоности и особина личности, које су неопходне за бављење уметничким радом. 

Провера је вршена помоћу практичних задатака, усмених испита, писмених радова, 

тестова и интервјуа. На пријемном испиту кандидати су могли да освоје највише 80 

бодова. Сматрало се да кандидат који је освојио мање од 51 бода на пријемном испиту 

није положио тај испит. По основу успеха постигнутог у средњој школи, кандидат је 

могао стећи најмање 8 и највише 20 бодова.  

 

АУ организује консултативне интервјуе за предселекцију кандидата и менторски рад на 

припремама за полагање пријемних испита.   

 

Наставни и уметнички процес на АУ – кроз који студенти стичу одговарајуће 

компетенције – организован је у курикулумима, а свим наставним предметима, 

укључујући и завршне радове за сваки студијски програм, приписан је одговарајући број 

ЕСПБ – утврђен на основу радног оптерећења студента у савлађивању предмета и 

применом јединствене методологије АУ на све њене студијске програме. 

 

Студенти савладавају студијски програм полагањем испита, чиме стичу одређени број 

ЕСПБ. Бодови се додељују након успешно савладаног сваког појединачног – 

равноправно обавезних и изборних – наставних предмета и репрезентују целокупан рад 

студента (практични радови, јавни наступи, пројекти, уметнички експерименти, 

предиспитне обавезе, испити), а не само време проведено у активној настави. 

 

Успешност студената у савлађивању одређеног предмета континуирано се прати током 



наставе, а вредновање постигнућа изражава поенима. Начин стицања поена непосредно 

зависи од природе програмских садржаја и очекиваних исхода сваког наставног предмета 

понаособ. Вредновање постигнућа студента засновано је на укупном броју поена које је 

студент стекао, а према квалитету усвојених знања, стечених разумевања, постигнуте 

овладаности, остварене оспособљености, до компетентне спремности на самосталан 

ауторски израз.  

 

АУ 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. АУ 

систематично прати и проверава пролазност студената по предметима, програмима, 

годинама студија и предузима корективне мере у случају сувише ниске пролазности или 

других неправилности у оцењивању. 

 

АУ третира своје студенте као равноправне партнере у наставном, уметничком, 

стваралачком и истраживачком процесу. 

 

Студентски парламент је орган преко кога студенти остварују своја права и штите 

интересе на АУ. Положај, делатност, организација и надлежност Студентског парламента 

ближе је одређен Статутом Студентског парламента, у складу са Законом. Студентски 

парламент бира Студента Продекана, који заступа ставове студената у стручним телима 

АУ; брине о организовању уметничког, истраживачког и научног рада студената; 

предлаже мере за унапређивање студентског стандарда, прати стање у дотичној области 

и учествује у раду студентске организације. 

 

Резултати екстерне евалуације напредовања АУ студената, као и успешно остварене 

интерне сарадње, јавно су објављени на бројним домаћим и међународним уметничким 

смотрама.  

 

б) SWOT анализа 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета 

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 8.2.2. Списак јавно изведених радова студената 

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  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 

 

 

 

Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких 

ресурса  

Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса се обезбеђује 

доношењем и спровођењем одговарајућих општих аката. 

 

Академија уметности (АУ) обезбеђује својим студентима уџбенике и другу литературу, 

Прилози/SWOT/SWOT%20Standard%208.doc
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Табеле/Taбелa%208.1.doc
Tabele/Taбелa%208.2.doc
Табеле/Taбелa%208.2.2.doc
Табеле/Taбелa%208.3.doc
Прилози/Прилог%208.1.pdf
Прилози/Прилог%208.2.pdf
Прилози/Прилог%208.3.doc


као и различите изворе за учење неопходне за савладавање градива, у потребном броју и 

на време. Истовремено, наставницима и сарадницима на располагању су бројни извори 

за припремање наставе, истраживачки рад и усавршавање. Настава из свих области и за 

сваки студијски програм посебно покривена је одговарајућим уџбеницима, литературом 

и другим изворима, као и училима која су унапред позната и објављена.  

 

Статутом АУ – њеним Правилником о уџбеницима и издавачкој делатности –

регулисани су критеријуми за одабир и објављивање уџбеника, као и других 

публикација за наставу, учење, развој и усавршавање. АУ систематично прати, оцењује 

квалитет уџбеника и других учила са аспекта квалитета садржаја (савременост, тачност), 

структуре (примери, питања, резиме), стила и обима (усклађеност са бројем ЕСПБ), 

графичког дизајна, ... Уџбеници и други извори знања и усавршавања, који не 

задовољавају стандард, бивају побољшани или повучени из наставе и замењени 

квалитетнијима.  

 

 АУ располаже библиотеком намењеном студентима, наставницима и 

сарадницима, са задатком да набавља, стручно обрађује, чува и даје на коришћење 

библиотечки материјал у складу са развојном структуром курикулума свих 

студијских програма. Основу библиотеке чини легат породице Ђоковић, а фонд се 

попуњава редовном набавком – куповином и поклоном. Поред тога, она чува и 

обрађује документа настала током наставно-истраживачког процеса (дипломске, 

магистарске радове).  

 АУ располаже и особеном медијатеком у којој су сакупљени пажљиво одабрани 

посебно драгоцени извори за учење, наставу, истраживање и усавршавање: 

релевантни press, аудио, видео и мултимедијални материјали – целовита 

уметничка дела или/и репрезентативни инсерти.   

 АУ својим студентима, наставницима и сарадницима обезбеђује и неопходне 

информатичке ресурсе за савлађивање градива, наставу, истраживање и 

усавршавање: потребан број рачунара одговарајућег квалитета, другу 

информатичку опрему, приступ Интернету и осталу комуникациону опрему.  

 Компетентност и мотивисаност особља за подршку у библиотеци, читаоници, 

медијатеци и рачунарском центру континуирано се прати, оцењује и унапређује.  

 АУ просторије намењене за смештај библиотечког фонда, архивског и осталог 

електронског материјала, смештене су у одговарајућем делу зграде како би 

студентима, наставном и ненаставном особљу и осталим корисницима пружили 

адекватне услове за рад. Коришћење библиотеке, читаонице, медијатеке и приступ 

комплетним фондовима обезбеђен је најмање 12 часова дневно. 

 У плану је израда аналитичког каталога за чланке из серијских публикација и 

зборника радова, израда персоналних библиографија наставника и сарадника АУ, 

као и креирање е-мреже још неафирмисаних и реномираних уметника из 

матичних области АУ – драмских и аудиовизуелних уметности, музичке 

уметности, као и примењених уметности и дизајна; а богат фундус извора стално 

се допуњује, посебно најновијим доступним е-изворима.  

 

б) SWOT анализа 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета 

 

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 
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запослени на установи са бројем наставника на установи 

 

 

 

Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне 

подршке  

Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке се обезбеђује 

утврђивањем надлежности и одговорности органа управљања и јединица за ненаставну подршку и 

перманентним праћењем и провером  њиховог рада. 

 

Академија уметности (АУ) правно је лице са статусом високошколске установе. У оквиру 

делатности високошколског образовања АУ обавља и уметничко-истраживачку, научно-

истраживачку – за коју поседује валидну акредитацију и реакредитацију, иако све студијске 

програме реализује у пољу Уметности – експертско-консултантску, издавачку, али и друге 

регистроване (матичне и/или сродне) делатности којима се не угрожава квалитет наставе. 

 

Статутом АУ, у складу са Законом о високом образовању, утврђене су структура, организационе 

јединице и њихов делокруг рада, као и њихова координација и контрола. 

 

АУ у свом саставу има следеће организационе јединице:  

o наставно-уметничке, односно научне катедре – осим Катедре за теорију и историју, која 

окупља наставнике/сараднике и наставне предмете теоријско-уметничке и друштвено-

хуманистичке групе – дистрибуиране у својству обавезних/изборних заједничких 

општеобразовних корпуса; као и Катедре за мастер студије – свим осталим катедрама за: 

Глуму, Дизајн звука и музичку продукцију, Продукцију у уметности и медијима, Филмску и 

телевизијску режију и монтажу, Фотографију и филмску и телевизијску камеру припадају 

истоимени студијски програми АУ; 

o Стручну службу која обухвата: Службу за опште и правне  послове; Службу за студентска 

питања; и Службу за финансијско-материјално пословање; 

o Библиотеку – својеврсни информационо-истраживачки фундус прикупља, стручно обрађује, 

чува и даје на коришћење све изворе за наставу и учење: уџбенике, монографије, периодику, 

филмове, мултимедије, ... размењује публикације и обавља међубиблиотечку сарадњу са 

одговарајућим институцијама у земљи и у иностранству;  

o Иновациони центар нових уметности – обавља истраживачке,  експерименталне и креативне 

подухвате у пољу уметности, наука и нових технологија; интеркултурална окупљања и размену 

знања и искустава студената, наставника и сарадника, као и истакнутих научника, истраживача 

и уметника сродних професионалних усмерења у циљу равноправне афирмације уметности, 

науке и технологија; креативне синтезе уметничког и научног духа;  

а може бити оснивач и других организационих јединица у циљу комерцијализације резултата 

уметничко-научно-истраживачког рада, унапређивања квалитета наставе, усавршавања уметничког 

и научног подмлатка, израженог кроз уметничке пројекте односно примењеног на развојна 

истраживања. 

 

Систем управљања организован је кроз расподелу надлежности и одговорности између Органа 

управљања – Савет; органа пословођења – Декан, Продекан и Студент-Продекан; и стручних 

органа Факултета: Наставно-уметничко веће; Наставно-научно веће; Веће катедара; и 

Студентски Парламент. 

Сви заједно, свако на себи својствен начин, функционално доприносе испуњавању мисије, 

матичних циљева и задатака АУ. 

 

 АУ систематски прати и оцењује организацију и управљање Установом, рад управљачког и 

ненаставног особља и предузима мере за унапређење квалитета њиховог рада; а посебно 

прати и оцењује њихов однос према студентима и мотивацију у раду са студентима.  

 Рад и деловање управљачког и ненаставног особља АУ доступни су оцени наставника, 



ненаставног особља, студената и јавног мњења. 

 Континуирано се обавља усаглашавање с изменама и допунама стандарда за акредитацију и 

проверу квалитета. 

 Доследно се обавља усклађивање с изменама и допунама Закона о високом образовању 

 

б) SWOT анализа 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета 

 

Показатељи и прилози за стандард  10: 
Табела 10.1.  Број  ненаставних  радника  запослених са пуним или непуним радним временом  у  

високошколској  установи у оквиру одговарајућих организационих јединица  

Прилог  10.1. Шематска организациона структура високошколске установе  

Прилог 10.2. Aнализа резултата анкете студената о процени квалитета рада органа управљања и 

рада стручних служби 

 

 

 

Стандард 11: Квалитет простора и опреме  

Квалитет простора и опреме се обезбеђује кроз њихов адекватан обим и структуру. 

 

Академија уметности (АУ) обезбеђује оптималне услове за квалитетно извођење свих 

облика наставе, остваривање креативног рада, уметничког изражавања и истраживачких 

подухвата, успешно апсолвирање програмских садржаја у савладавању студијских 

програма и примену и развој студентских постигнућа.  

 

За реализацију својих студијских програма АУ је обезбедила простор за извођење наставе 

са 5m² простора по студенту, при чему свако од окружења нуди посебне услове за развој 

индивидуалног ауторског израза: учионице, радионице, лабораторије, галерија за 

изложбе, тонски студио, позоришна сала, сала за пројекцију филмова, ТВ студио; 

библиотека и медијатека; IT опрема, рачунарска учионица са сталним приступом 

Интернету. У прилог томе, студентима је стално – чак и ван распоредом предвиђених 

контакт часова – на располагању функционална опрема, као неопходна подршка провери, 

увежбавању и усавршавању у настави стечених компетенција.  

 

АУ успоставила је сарадњу са Културним центром Београда, Дечјим културним центром, 

Установом културе „Вождовац“, чије сале су доступне за пројекције студентских радова.  

 

АУ више од 10 година континуирано похрањује архив студентских филмова у Архив 

Југословенске кинотеке. 

 

Студентима АУ увек су на располагању стручњаци из свих организационих јединица АУ: 

наставници и сарадници са матичне, као и других катедри АУ; лица из Стручне службе, 

Библиотеке и Медијатеке; а поготово истраживачи Иновационог центра нових уметности 

АУ. 

 

АУ континуирано прати и усклађује своје просторне капацитете, опрему и изворе за 

учење/усавршавање/истраживање са потребама наставног процеса и бројем студената. 

 

б) SWOT анализа 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета 

 

Показатељи и прилози за стандард  11: 
Табела 11.1.  Укупна  површина (у  власништву  високошколске  установе  и изнајмљени   
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простор)   са   површином   објеката (амфитеатри,   учионице, лабораторије, организационе 

јединице, службе)  

Табела 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у 

наставном процесу и научноистраживачком раду  

Табела 11.3. Наставно-научне и стручне базе 

 

 

 

Стандард 12: Финансирање  

Квалитет финансирања високошколске установе обезбеђује се кроз квалитет извора 

финансирања, финансијско планирање и транспарентност у употреби финансијских 

средстава, што доводи до финансијске стабилности у дугом року. 

 

Квалитет финансирања Академије уметности (АУ) обезбеђује се кроз квалитет извора 

финансирања и финансијско планирање у циљу постизања финансијске стабилности у 

дугом року. 

 

АУ, од свог оснивања, у свакој пословној години – што је видљиво из финансијских 

извештаја – послује позитивно, захваљујући и томе што самостално планира распоред и 

намену финансијских средстава, тако да обезбеђује финансијску стабилност и ликвидност 

у дужем временском периоду. 

 

АУ има дугорочно обезбеђена финансијска средства неопходна за реализацију наставе и 

истраживања; укључујући различите изворе финансирања: 

- средства која обезбеђују оснивачи; 

- школарине; 

- донације, поклони и завештања; 

- средства за финансирање уметничко/научно-истраживачког и стручног рада; 

- пројекти и уговори у вези са реализацијом наставе, истраживања и    

  консултантских услуга; 

- накнаде за комерцијалне и друге услуге; 

- оснивачка права из уговора са трећим лицима; 

- други извори, у складу са Законом. 

 

На основу анализе финансијског пословања у претходном периоду, АУ доноси 

финансијски план, којим је фиксиран распоред и намена финансијских средстава; а 

посебно се ангажује у остваривању додатних прихода, у циљу унапређивања свог 

наставног и уметничко/научно-истраживачког рада.   

 

АУ обезбеђује јавност и транспарентност свог финансијског пословања и начина употребе 

финансијских средстава кроз извештај о пословању и годишњи обрачун. Финансијски 

извештај сваке календарске године усваја Савет АУ. 

              

б) SWOT анализа 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета 

 

Показатељи и прилози за стандард  12: 
Прилог   12.1. Финансијски план   

Прилог   12.2. Финансијски извештај за претходну календарску годину 

 

 

 

Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета  

Табеле/Taбелa%2011.2.doc
Табеле/Taбелa%2011.3.doc
Прилози/SWOT/SWOT%20Standard%2012.doc
Прилози/SWOT/Predlozi%20za%20poboljsanje%20Standarda%2012.docx
Прилози/Прилог%2012.1.pdf
Прилози/Финансијски%20извештај%202020


Високошколске установе обезбеђују значајну улогу студената у процесу обезбеђења 

квалитета, и то кроз рад студентских организација и студентских представника у телима 

високошколске установе, као и кроз анкетирање студената о квалитету високошколске 

установе. 

 

Академија уметности (АУ) обезбеђује значајну улогу студената у процесу обезбеђења 

квалитета и то кроз рад Студентског парламента и студентских представника у својим 

телима, као и кроз анкетирање студената о квалитету наставника, наставног процеса и 

сарадње на АУ. 

 

Представници Студентског парламента АУ чланови су њене Комисије за квалитет. Студенти 

дају мишљење о стратегији, стандардима, поступцима и документима којима се обезбеђује 

квалитет АУ, укључујући и резултате самовредновања и оцењивања квалитета. 

 

Обавезан елемент самовредновања АУ јесте анкета којом се испитују ставови и мишљења 

студената о питањима из области које се проверавају у процесу самовредновања.     

 

У складу са захтевима стандарда ISO 9001:2000, АУ у својим пословним процесима 

примењује PDCA циклус (Plan–Do–Check–Act). Овај модел подразумева да се документоване 

и имплементиране поставке, у циљу побољшања, константо преиспитују, како би се 

идентификовао простор за унапређење. Поред развијеног система кључних показатеља 

пословања – којим се врши оцена успешности свих пословних процеса – свакако најважнији 

механизам за иницирање унапређења система представљају повратне информације од 

студената, као корисника услуга. 

 

АУ спроводи анкете, као механизам мерења степена задовољства студената по бројним 

питањима која су од интереса за успешно функционисање Установе. Предност оваквог 

начина мерења задовољства је што се ставови и мишљења студената могу квантификовати, 

чиме се стиче двострука предност: са једне стране, могуће је дефинисати доњу граничну 

оцену, испод које је неопходно предузети корективну меру, као механизам системског 

решавања саме суштине проблема; а са друге стране добијени резултати се пореде са 

исходима претходних анкета, чиме се стиче објективан доказ о постигнућима предузетих 

унапређења између две анкете. Наиме, анкета поред оцене тренутног стања, указује и на 

празнине чијим би се премошћавањем остварио виши степен задовољства студената. 

 

Још од 2001. године анкета је присутна као механизам мерења задовољства. Током времена, 

упитник је – као резултат процеса унапређења – претрпео измене, како би се омогућило 

прикупљање што квалитетнијих информација.  

 

Анкета проверава задовољство студената АУ, кроз испитивање тврдњи које се односе на:  

1. вредновање наставника, 

2. вредновање наставног предмета, 

3. вредновање начина провере знања, 

4. вредновање сарадње. 

 

Уважавањем резултата испитивања ставова студената о квалитету наставника и наставног 

процеса на АУ – њиховом применом на планирање и остваривање мера за унапређење 

квалитета – АУ студенти су активно укључени у процесе перманентног осмишљавања и 

креирања развоја и евалуације студијских програма у оквиру курикулума, као и у сам развој 

метода оцењивања. 

 

б) SWOT анализа 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета 

Прилози/SWOT/SWOT%20Standard%2013.doc
Прилози/SWOT/Predlozi%20za%20poboljsanje%20Standarda%2013.docx


 

Показатељи и прилози за стандард  13: 
Прилог 13.1 Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и провери 

квалитета  

 

 

 

Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета  

Високошколска установа континуирано и систематски прикупља потребне информације о 

обезбеђењу квалитета и врши периодичне провере у свим областима обезбеђења квалитета. 

 

Академија уметности (АУ) континуирано и систематски прикупља потребне информације и 

врши периодичне провере у свим областима обезбеђења квалитета; доследно спроводи 

утврђене стандарде и поступке за оцењивање квалитета и обављања свих задатака које у том 

процесу имају субјекти у његовом систему. 

 

АУ обавља периодична самовредновања и проверу нивоа квалитета током којих проверава 

спровођење утврђене стратегије и поступака за обезбеђење квалитета, као и достизање 

жељених стандарда квалитета; где је обавезно укључивање резултата анектирања студената. 

Исходи интерних провера представљају један од основних улаза у преиспитивање од стране 

руководства.  

 

Општа оцена испуњености прописаних стандарда  

(у складу са Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 

високошколских установа): 

o Усаглашеност са стандардима за акредитацију високошколских установа у погледу 

стратегије обезбеђења квалитета. 

o Сертификати о усклађености са захтевима стандарда ISO 9001:2000.  

o Усаглашеност са стандардима за акредитацију високошколских установа и студијских 

програма у погледу квалитета студијских програма. 

o Усаглашеност са стандардима за акредитацију високошколских установа у погледу 

научноистраживачког, уметничког и стручног рада. 

o Усклађеност са сродним студијским програмима страних високошколских установа. 

o Усаглашеност са стандардима за акредитацију високошколских установа и студијских 

програма у погледу квалитета наставника и сарадника. 

o Усаглашеност са стандардима за акредитацију високошколских установа у погледу 

квалитета управљања високошколском установом и квалитета ненаставног особља. 

o Усаглашеност са стандардима за акредитацију високошколских установа и студијских 

програма у погледу квалитета простора и опреме. 

o Усаглашеност са стандардима за акредитацију високошколских установа и студијских 

програма у погледу квалитета уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких 

ресурса. 

o Сарадња са сродним домаћим и страним високошколским установама, као и 

институцијама уметности, културе и медија. 

o Усаглашеност са стандардима за акредитацију високошколских установа и студијских 

програма у погледу квалитета студената. 

o Усаглашеност са стандардима за акредитацију високошколских установа и студијских 

програма у погледу улоге студената у самовредновању и провери квалитета. 

o Позитивни исходи анкете студената – вредновање наставника, наставних предмета, 

начина провере знања, и сарадње. 

 

б) SWOT анализа 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета 

Прилози/Прилог%2013.1.doc
Прилози/SWOT/SWOT%20Standard%2014.doc
Прилози/SWOT/Predlozi%20za%20poboljsanje%20Standarda%2014.docx


 

Показатељи и прилози за стандард  14: 
Прилог 14.1 Информације презентоване на сајту  високошколске  установе  о активностима  

које  обезбеђују  систематско  праћење  и  периодичну  проверу квалитета  у  циљу  

одржавања  и унапређење  квалитета  рада  високошколске установе. 

 

 

 

Стандард 15. Квалитет докторских студија  

Квалитет докторских студија се обезбеђује кроз унапређење научноистраживачког рада, 

односно уметничкоистраживачког рада, осавремењавање садржаја студијских програма 

докторских студија и редовно праћење и проверу њихових циљева, постизање научних, 

односно уметничких способности студената докторских студија и овладавање специфичним 

академским и практичним вештинама потребним за будући развој њихове каријере. 

 

Академија уметности (АУ) не реализује програм докторских студија. 

 

Показатељи и прилози за стандард  15: 
Табела 15.1. Списак свих акредитованиг 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 15.2 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   

 

 

 

Општа оцена испуњености стандарда  

са предлогом будућих мера: 

 
Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета 

 

Oценa испуњености стандарда: 
o Усаглашеност са стандардима за акредитацију високошколских установа у 

погледу стратегије обезбеђења квалитета. 

o Сертификат о усклађености са захтевима стандарда ISO 9001:2000. 

Мере за унапређење:  

o едукација студента продекана и студентског парламента о значају система 

квалитета укључујући и значај евалуација и анкета за промене на факултету и 

организовање курсева унапређења квалитета којима ће присуствовати студенти; 

o веће ангажовање наставника у интерним проверама система управљања 

квалитетом; 

o укључење већег броја наставника и сарадника у редовним планираним обукама 

везаних за систем управљања квалитетом; 

Прилози/Прилог%2014.1.doc


o учинити документе везане за стратегију обезбеђења квалитета доступним 

јавности. 
 

 
Стандард 2: Начини и поступци за обезбеђење квалитета 

 

Oценa испуњености стандарда: 
o Усаглашеност са стандардима за акредитацију високошколских установа у 

погледу стандарда и поступака за обезбеђење квалитета. 

o Сертификат о усклађености са захтевима стандарда ISO 9001:2000. 

Мере за унапређење:  

o информисање студентских тела на факултету о значају система квалитета, 

евалуација и анкета као кључних облика за унапређење факултета и едуковање 

студената о систему унапређења квалитета путем курсева; 

o веће ангажовање наставника у интерним проверама система управљања 

квалитетом и укључење већег броја наставника и сарадника у редовним 

планираним обукама везаних за систем управљања квалитетом; 

o учинити документе везане за стандарде и поступке обезбеђења квалитета 

доступним јавности. 

 

 
Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета 

 

Oценa испуњености стандарда: 
o Усаглашеност са стандардима за акредитацију високошколских установа у 

погледу система за обезбеђење квалитета. 

o Позитивни резултати ресертификацијa о усклађености АУ са захтевима 

стандарда ISO 9001:2000 – by American Quality Accessors, АQА. 

o Позитивни исходи анкетa студената – вредновање наставника, наставних 

предмета, начина провере знања, и сарадње.  

Мере за унапређење: 

o приликом израде плана спровођења анкета узети у обзир специфичности 

распореда у настави; 

o боље информисати студенте о предложеним мерама на основу резултата анкета 

које су попуњавали; 

o едукација студента продекана и студентског парламента о значају система 

квалитета укључујући и значај евалуација и анкета за промене на факултету у 

циљу повећања иницијативе студената у процесу самовредновања и организовање 

курсева унапређења квалитета којима ће присуствовати студенти у циљу 

информисања о обавезама студената које се односе на унапређење квалитета 

наставног програма; 

o учинити документе везане за систем обезбеђења квалитета доступним јавности. 
 

 
Стандард 4: Квалитет студијског програма 

 

Oценa испуњености стандарда: 
o Усаглашеност са стандардима за акредитацију високошколских установа и 

студијских програма у погледу квалитета студијских програма. 

o Усклађеност са сродним студијским програмима страних високошколских 

установа.  

o Позитивни резултати ресертификацијa о усклађености АУ са захтевима 

стандарда ISO 9001:2000 – by American Quality Accessors, АQА. 



o Позитивни исходи анкетa студената – вредновање наставних предмета и 

начина провере знања.  

Мере за унапређење:  

o увођење наставног предмета који ће на самом почетку основних академских студија 

студентима обезбедити знања из феноменологије културе, уметности и медија; 

разумевања односа између ових феномена; и спремност за препознавање 

псеудовредности;  

o осавремењивање садржаја курикулума и њихова упоредивост са курикулумима 

одговарајућих страних високошколских установа кроз увођење нових наставних 

предмета из области: 

 Фотографије - ради стицања знања о фотографским праксама у оквиру 

савремених тенденција у култури и уметностима; ради подстицања на 

промишљање о приказу људског тела у фотографији и медијима; 

 Дизајна звука – ради овладавања концептима дизајна звука за радијске 

емисије и радио драме, видео игре, као и принципима звучне реализације 

позоришне представе; 

 Музичке продукције – ради преношења стечених знања о филму, видеу и 

телевизији у област обраде и постпродукције дигиталне слике и звука; 

 Музике – ради стицања основних теоријских и практичних знања о 

компоновању музичког дела и развијања креативног музичког мишљења; 

ради овладавања основним знањима из историјског развоја музике; 

 Режије – припрема драмског текста за сценско извођење, како би се 

омогућила ефикаснија и боља комуникација/сарадњa у реализацији 

позоришне представе; ради стицања знања о језику и основама режије 

радиофонијског изражавања; 

 Камере – ради стицања основних знања из глуме пред камером: однос 

редитеља и глумца – креативни приступ у раду на реализацији игране 

структуре; 

 Монтаже – ради стицања напредних знања о производном процесу 

визуелних ефеката и дигиталне постпродукције; 

 Медиологије – ради апрецијације медијских икона у реалном и 

виртуалном домену креативних индустрија; ради упознавања са 

најважнијим појмовима, теоријским полазиштима и историјском генезом 

настанка и развоја медијског утицаја у ширем друштвеном, културалном 

и уметничком контексту. 
 

 

 
Стандард 5: Квалитет наставног процеса 



 
Oценa испуњености стандарда: 

o Усаглашеност са стандардима за акредитацију високошколских установа и 

студијских програма у погледу квалитета наставног процеса. 

o Позитивни резултати ресертификацијa о усклађености АУ са захтевима 

стандарда ISO 9001:2000 – by American Quality Accessors, АQА. 

o Позитивни исходи анкетa студената – вредновање наставника, наставних 

предмета, начина провере знања, и сарадње.  

Мере за унапређење:  
o повећавање броја изборних предмета – према захтевима стандарда – ради 

квалитетније понуде опција према афинитетима студената, у складу са њиховим 

проспективним каријерама; 

o подстицање студената на учешће у АУ међукатедарским и ваннаставним 

уметничким пројектима и радионицама, уз усклађивање са извођењем наставног 

процеса на АУ; 

o усклађивање распореда часова са оптерећењима наставника и сарадника. 

 
 

 
Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада 

 

Oценa испуњености стандарда: 
o Усаглашеност са стандардима за акредитацију високошколских установа у 

погледу научноистраживачког, уметничког и стручног рада. 

o Усклађеност и сарадња са сродним страним високошколским установама. 

Мере за унапређење:  
o покренути иницијативу код Министарства просвете за једнако третирање 

приватних и државних факултета а у складу са Законом о високом образовању; 

o едукација наставника и сарадника за елаборацију пројеката; 

o укључивање најбољих дипломираних студената у наставни процес. 
 

 

 
Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника 

 

Oценa испуњености стандарда: 
o Усаглашеност са стандардима за акредитацију високошколских установа и 

студијских програма у погледу квалитета наставника и сарадника. 

o Позитивни резултати ресертификацијa о усклађености АУ са захтевима 

стандарда ISO 9001:2000 – by American Quality Accessors, АQА. 

o Позитивни исходи анкетa студената – вредновање наставника, начина провере 

знања, и сарадње.  

o Сарадња са сродним страним високошколским установама, као и домаћим и 

страним институцијама уметности, културе и медија. 

Мере за унапређење:  
o интензивирање сарадње са сродним високошколским установама у домаћем и у 

иностраном окружењу у циљу размене и усавршавања наставника и сарадника; 

o интензивирање сарадње са институцијама културе и уметности у домаћем и у 

иностраном окружењу у циљу размене и усавршавања наставника и сарадника; 

o обезбеђивање услова за промоцију успеха (пласман уметничких пројеката, 

публикација радова, ...), успостављање система стимулисања наставника и сарадника 

за даље усавршавање; 

o организовање мастер клас академских сусрета студената са прослављеним 

уметницима и угледним ствараоцима из домаћег и међународног окружења.  



 

 

Стандард 8: Квалитет студената 
 

Oценa испуњености стандарда: 
o Усаглашеност са стандардима за акредитацију високошколских установа и 

студијских програма у погледу квалитета студената. 

o Позитивни резултати ресертификацијa о усклађености АУ са захтевима 

стандарда ISO 9001:2000 – by American Quality Accessors, АQА. 

Мере за унапређење:  

o боље информисање студената о правилима студија и вредновању свих активности у 

циљу повећања активности студената у наставном процесу; 

o стимулисање студената за учешће у пројектима других катедри Факултета, кроз 

верификацију њиховог ангажовање у оквиру матичних/главних предмета; 

o успостављање боље сарадње између Комисије за самовредновање АУ и Студентског 

парламента у циљу веће инволвираности Парламента у процесе одлучивања. 
 

 
Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких 

ресурса 
 

Oценa испуњености стандарда: 
o Усаглашеност са стандардима за акредитацију високошколских установа и 

студијских програма у погледу квалитета уџбеника, литературе, библиотечких 

и информатичких ресурса. 

o Позитивни резултати ресертификацијa о усклађености АУ са захтевима 

стандарда ISO 9001:2000 – by American Quality Accessors, АQА. 

Мере за унапређење:  
o повећање броја функционалних извора за наставу, учење, истраживање и 

усавршавање у фундусу библиотеке и медијатеке АУ – посебно обогаћивањем новим 

доступним електронским, дигиталним и мултимедијалним материјалима;  

o израда персоналних библиографија наставника, сарадника и студената АУ; 

o креирање е-мреже још неафирмисаних и реномираних уметника из матичних области 

АУ – Драмских и аудиовизуелних уметности, као и интердисциплинарних области у 

уметности: Музичке и Драмске и аудиовизуелне уметности, као и Примењене 

уметности и дизајн и Драмске и аудиовизуелне уметности; 

o дигитализација архива студентских радова. 
 

 
Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет 

ненаставне подршке 
 

Oценa испуњености стандарда: 
o Усаглашеност са стандардима за акредитацију високошколских установа у 

погледу квалитета управљања високошколском установом и квалитета 

ненаставног особља. 

o Позитивни резултати ресертификацијa о усклађености АУ са захтевима 

стандарда ISO 9001:2000 – by American Quality Accessors, АQА. 

Мере за унапређење: 

o дефинисати услове за напредовање ненаставног особља; 

o сачинити реалну процену оптерећености ненаставног кадра и донети план 

запошљавања додатног ненаставног особља. 
 

 



Стандард 11: Квалитет простора и опреме 
 

Oценa испуњености стандарда: 
o Усаглашеност са стандардима за акредитацију високошколских установа и 

студијских програма у погледу квалитета простора и опреме. 

o Позитивни резултати ресертификацијa о усклађености АУ са захтевима 

стандарда ISO 9001:2000 – by American Quality Accessors, АQА. 

Мере за унапређење: 

o успостављање сарадње са установама културе ради обезбеђења додатних сала за 

јавно презентовање студентских постигнућа; 

o континуирано осавремењивање студија и опреме. 
 

 
Стандард 12: Финансирање 

 

Oценa испуњености стандарда: 
o Усклађеност са законским одредбама, као и стандардима у погледу квалитета 

финансирања. 

o Позитивни резултати ресертификацијa о усклађености АУ са захтевима 

стандарда ISO 9001:2000 – by American Quality Accessors, АQА. 

Мере за унапређење: 

o повезивање са индустријом и другим заинтересованим субјектима ради 

финансирања пројеката у култури, медијима и уметности; 

o подршка студентима у аплицирању на конкурсима за додатна финансијска 

средства у реализацији уметничких пројеката. 
 

 
Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета 

 

Oценa испуњености стандарда: 
o Усаглашеност са стандардима за акредитацију високошколских установа и 

студијских програма у погледу улоге студената у самовредновању и провери 

квалитета. 

o Позитивни резултати ресертификацијa о усклађености АУ са захтевима 

стандарда ISO 9001:2000 – by American Quality Accessors, АQА. 

o Позитивни исходи анкетa студената – вредновање наставника, наставних 

предмета, начина провере знања, и сарадње.  

Мере за унапређење: 

o едукација Студента продекана и чланова Студентског парламента о значају система 

управљања квалитетом, који студенте чини активним учесницима у побољшањима 

целокупног наставног процеса на Факултету; 

o организовање курсева управљања квалитетом, студената који учествују у спровођењу 

анкета о задовољству студената; 

o по доношењу корективних мера, извршити правовремено имплементирање предлога 

студената за побољшање квалитета, изражених кроз анкете, и о томе обавестити 

Студентски парламент. 
 

 
Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета 

 

Oценa испуњености стандарда: 
o Позитивни резултати ресертификацијa о усклађености АУ са захтевима 

стандарда ISO 9001:2000 – by American Quality Accessors, АQА. 

o Позитивни исходи анкетa студената – вредновање наставника, наставних 



предмета, начина провере знања, и сарадње.  

Мере за унапређење: 

o повећати број обучених проверивача система управљања квалитетом; 

o информисање студентских тела Факултета о значају система квалитета, евалуацији и 

анкети као кључним облицима за унапређење наставе; као и едуковање студената о 

систему унапређења квалитета путем курсева; 

o веће ангажовање наставника и сарадника у интерним проверама система управљања 

квалитетом и укључивање већег броја наставника и сарадника у редовне планиране 

обуке у вези са системом управљања квалитетом; 

o информисање студената о предложеним мерама унапређења квалитета на основу 

резултата годишњих анкета. 
 

 

Стандард 15 Квалитет докторских студија 
 

Oценa испуњености стандарда: 
o АУ не реализује програм докторских студија. 
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