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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. 

 

МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА И ДИЗАЈН ЗВУКА (ОАС) 

(Дипломирани уметник вишемедијске уметности) 

 

ОАС МУЗИЧКЕ ПРОДУКЦИЈА И ДИЗАЈНА ЗВУКА (МПДЗ) Академије уметности 

(АУ) обезбеђују 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 специфичним практичним вештинама из области 

музичке уметности и драмских и аудиовизуелних уметности кроз: аналогно снимање, 

дигитално снимање, технике вишеканалног снимања и микса, музичку продукцију – 

солистичке инструменте, ансамбле и оркестре, дигиталне аудио-системе, МИДИ, 

упоредни клавир, постпродукцију и мастеринг, методе звучних синтеза код електричних 

и виртуелних инструмената, музичке инструменте, аудиотехнику, физичку и физиолошку 

акустику; акустику просторија са озвучавањем, електроакустику, солфеђо са теоријом 

музике; читање и анализу партитура, музику за филм и ТВ...  Настава почива на бројним 

практичним вежбама на којима студенти стичу вештине неопходне за успешну каријеру 

будућих музичких продуцената и дизајнера звука.  

 

Видљиво је стално осавремењавање курикулума, засновано на развоју уметности, 

теорије, технологије и новим захтевима који се постављају пред овај образовни профил, 

као и усаглашеност са иностраним програмима.     

Сврха ОАС МПДЗ у складу је са основним задацима и циљевима АУ, а исцрпљује се у 

драгоценом доприносу стварању и развоју компетентних кадрова, који српску уметничку 

стварност чине равноправном елитним светским круговима у домену вишемедијске 

уметности музике и звука. 

 

Циљеви ОАС МПДЗ равноправно проистичу из мисије и основних циљева АУ и 

специфичних садржаја, исхода и проспективних компетенција прирођених 

интердисциплинарној области – Музичке и Драмских и аудиовизуелних уметности. 

Циљеви који се приписују ОАС МПДЗ укључују постизање компетенција и академских 

вештина, развој креативних способности и овладавање специфичним практичним 

вештинама потребним за обављање професије: 

o упознавање са: клавиром; законима метрике; стиловима композиције и читања са 

листа; врстама меморије; путевима аудио сигнала кроз аналогни режијски сто; 

аудиотехником; електроакустичким претварачима; нелинеарном дигиталном 

монтажом; језиком ФТВ изражавања; естетиком; психологијом; међу-

институционалном сарадњом; aуторским прaвимa; феноменологијом културе, 

уметности и медија историју естетичких идеја и концепција; 

o стицање знања - о: настајању и простирању звука; уређајима за појачање, снимање, 
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пренос и репродукцију звука; звучним карактеристикама, параметрима подешавања, 

едитовања и употребне вредности звучних синтеза; динамичким скалама и 

диференцирању мелодије од пратње; свирању и анализирању хорске и оркестарске 

партитуре; теоријама уметности и медија; за: постизање ритмичке стабилности у вези 

са техничком сигурношћу; програмирање музике у „MIDI“-у; уобличавање 

вишеканалног снимка; рад у пост-продукцији видео слике; 

o овладавање: читањем партитура; карактеристикама звука акустичког инструмента – 

симфонијског оркестра, секцијама и групама инструмената у оквиру камерних и 

симфонијских састава – и простирању звука у акустичким просторима извођења 

музике и концертирања; просторне акустике, акустичких материјала, заштите од буке 

и озвучавања; снимањем и монтажом музике и креативним процесом вишеканалне 

синхронизације; звучном реализацијом позоришне представе, дизајном и миксом 

звука за све медије; дигиталним снимањем, процесовањем, репродукцијом, 

едитовањем и монтажом, постпродукцијом; лингвистичким, комуникативним и 

културолошким компетенцијама уз стицање свести о функционисању страног и 

матерњег језика; разумевањем интеракције филозофских, социолошких и 

психолошких елемената у обликовању уметничког дела; 

o оспособљавање за: стварање музике помоћу рачунара; снимање, репродуковање и 

обраду звука аналогним уређајима; вишеканално и вишемикрофонско снимање 

музике: вокала и солистичких инструмената, ритам-секције, мањих и већих 

ансамбала, камерних и симфонијских оркестара, хорова и опере; коришћење аудио-

система и аудио-окружења; примену софтверских алата за предикцију акустичких 

карактеристика просторија и процену разултата озвучавања; израду звучних 

просторно покретних структура; успостављање естетско-продуцентског односа 

према музичком материјалу, жанру и стилу; теоријско-аналитичко и критичко 

мишљење – апрецијација уметничког изражавања у реалном и виртуелном домену 

креативних индустрија;  

o подстицање / успостављање: способности самоконтролом звука; рада на 

полифонији, истицању мелодије и анализи облика уз тумачења значења и 

конструкције дела; интонативног слуха и ритмичког осећаја, музикалности и музичке 

писмености; музичких способности са развојем музичког мишљења; разраде 

елемената интерпретације; контекстуализације музичке идеје – просторне, до звучне 

и графичке – у реализацију усклађену са осталим вишемедијским елементима 

обликовaња музичког дела, музичке мисли. 

Коначно, циљ завршног рада на OAС МПДЗ је потпуна оспособљеност за за реализацију 

целовитог уметничког пројекта који указује на ауторско креативно деловање, 

захваљујући стеченом високом нивоу познавања теорије, праксе и естетике музичке 

продукције и дизајна звука. 

Постигнућа потребна за апсолвирање очекиваних исхода учења – удео у укупној 

вредности ЕСПБ – на примеру предмета Музичка продукција – ансамбли и оркестри: 

 

МПДЗО4У36 Музичка продукција – ансамбли и оркестри (3 П + 5 В), ЕСПБ 9 

o активна настава/контакт часови – 90 часова 

o самостални рад (снимање у студију камерних ансамбала, оркестара, хора, ...) – 60 сати  

o припреме за проверу знања (присуство концертима, филмским пројекцијама, ...) – 20 

сати  

 

На основу спроведених анкета, студенти су просечном оценом 4,38/5,00 вредновали да је 

планирани број часова – предавања и вежби, као и времена за самостални рад и припреме 
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за проверу знања – у складу са захтевима предмета и приписаним бројем ЕСПБ. 

 

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.    

OАС МПДЗ обезбеђују проходност ка даљем усавршавању на мастер академским 

студијама сродних високошколских установа.  

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.  

 

б)  SWOT анализа 

 

ц) Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 4 
 

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 

студијског 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. 

 

Курикулум ОАС МУЗИЧКЕ ПРОДУКЦИЈЕ И ДИЗАЈНА ЗВУКА (МПДЗ) Академије 

уметности (АУ) обухвата одабране програмске садржаје – прирођене очекиваним 

исходима и проспективним компетенцијама у интердисциплинарној области – Музичке и 

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


6 

 

Драмске и аудиовизуелне уметности – 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 курикулума ОАС МПДЗ 

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 

програмских циљева; као и друштвено-хуманистички – укупно ЕСПБ 48. Поред 

обавезних, курикулум ОАС МПДЗ садржи и функционални спектар изборних наставних 

предмета – распоређених у блоковима – тако да је фактор изборности 20,42%, тj. укупнo 

ЕСПБ 49.  

 

Настава на ОАС МПДЗ 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. Планирани број часова у складу је са захтевима наставних предмета и 

балансиран с обзиром на очекиване исходе учења. 

 

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 ОАС МПДЗ 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 
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сарадника;  

 

o АУ документује да садржај курикулума ОАС МПДЗ, као и наставне методе за 

његову примену, одговарају постизању циљева 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. 

 

Катедра МПДЗ анализира спровођење плана рада и указује на предузимање потребних 
мера у случају када се утврди да захтеви стандарда нису испуњени на одоварајућем 
нивоу. Наставно-уметничко веће АУ разматра мишљења и предлоге Катедре и доноси 
одлуке о корективним мерама за побољшање квалитета наставног процеса. 

 

SWOT анализа 

 

Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 5 

 

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 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 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. 

ОАС МУЗИЧКЕ ПРОДУКЦИЈЕ И ДИЗАЈНА ЗВУКА (МПДЗ) остварују наставници, 

истраживачи и сарадници чије уметничке, стручне и научне квалификације одговарају 

образовно-уметничком пољу Уметности и нивоу њихових задужења; а АУ им 

обезбеђује услове за уметничко, професионално и научно потврђивање, стваралаштво, 

усавршавање, напредовање и развој. 

Наставно особље на ОАС МПДЗ чине лица која реализују наставни, уметнички, 

научни и истраживачки рад, а чине их наставници и сарадници.  

Критеријуми за избор наставника утврђени су на основу прописаних минималних 

услова за избор у звања наставника универзитета које је донео Национални савет за 

високо образовање Републике Србије и листе квалификација репрезентативних 

референци у пољу Уметности. 

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

Прилози/SWOT/SWOT%20Стандард%205.doc
Прилози/SWOT/Predlozi%20za%20poboljsanje%20Standarda%205.docx
Прилози/Прилог%205.1.doc
Прилози/Прилог%205.2..doc
Прилози/Прилог%205.3..doc
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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. 

На ОАС МПДЗ ангажован је довољан број наставника, који испуњава захтеве овог 

стандарда у пољу Уметности.   

 

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

научног – подмлатка, на ОАС МПДЗ обезбеђени су услови за прихватање 

најуспешнијих студената у статусу сарадника (уз проспективна даља академска 

напредовања). 

 

АУ систематски прати, оцењује и подстиче уметничку, истраживачку, научну и 

педагошку активност наставника и сарадника – верификује њихове активности и 

презентује их на седмичном нивоу на свом сајту, као и у годишњем Извештају о раду. 

 

SWOT анализа 

Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 7: 

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. 

 

ОАС МУЗИЧКЕ ПРОДУКЦИЈЕ И ДИЗАЈНА ЗВУКА (МПДЗ) Академије уметности (АУ) 

обезбеђују квалитет студената селекцијом на унапред прописан и јаван начин, 

оцењивањем током рада у настави, перманентним праћењем и проверавањем резултата 

оцењивања и пролазности студената, и предузимањем одговарајућих мера у случају 

пропуста. 

 

Прилози/SWOT/SWOT%20Стандард%207.doc
Прилози/SWOT/Predlozi%20za%20poboljsanje%20Standarda%207.docx
Табеле/Taбелa%207.1.doc
Табеле/Taбелa%207.2.doc
../Прилози/Прилог%207.1.1.pdf
../Прилози/Прилог%207.1.2.pdf
../Прилози/Прилог%207.2.doc
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ОАС МПДЗ нуде потенцијалним и уписаним студентима све релевантне информације и 

податке који су повезани са њиховим студијама, на интернет страници АУ. 

 

ОАС МПДЗ организују консултативне интервјуе за предселекцију кандидата и менторски 

рад на припремама за полагање пријемних испита.   

 

Упис студената на ОАС МПДЗ врши се у складу са Правилима основних и мастер 

академских студија и процедуром система управљања квалитетом Односи са 

кандидатима (04.U.3.01). 

 

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). 

 

Успешност студената у савлађивању одређеног наставног 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.  

 

Катедра ОАС МПДЗ систематично прати и проверава оцене студената по наставним 

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 наставним 

предметима, програмима, годинама 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 студената ОАС МПДЗ, као и успешно 

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

уметничким смотрама.  
 

SWОТ анализа 

Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 8:  

Показатељи и прилози за стандард  8: 

Прилози/SWOT/SWOT%20Стандард%208.doc
Прилози/SWOT/Predlozi%20za%20poboljsanje%20Standarda%208.docx
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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 јавних часова (2015-2020) 
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, 

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 за ОАС МУЗИЧКЕ 

ПРОДУКЦИЈЕ И ДИЗАЈНА ЗВУКА (МПДЗ) 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 планом и програмом рада АУ. Основу библиотеке чини 

легат породице Ђоковић, а фонд се попуњава редовном набавком – куповином и 

поклоном. Поред тога, чува и обрађује документа настала током наставно-

истраживачког процеса (дипломске и магистарске радове). Библиотека има 

обрађених преко 6000 библиотечких јединица монографских публикација и 55 

годишта серијских публикација. Обрада библиотечког фонда се ради према 

међународним стандардима за опис грађе – (ISBD(M), ISBD(K), ISBD(NBM). 

Каталог и инвентарна књига библиотеке воде се у електронском облику и 

доступни су за претраживање у библиотеци.  

 АУ је потписала протокол о сарадњи са Библиотеком „Бора Станковић“, који 

омогућава наставницима, студентима и запосленима коришћење библиотечког 

фонда свих градских библиотека. 

 АУ располаже и особеном медијатеком у којој су сакупљени пажљиво одабрани 

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

Табеле/Taбелa%208.1.doc
Табеле/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
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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; а богат фундус извора стално се допуњује, посебно најновијим 

доступним е-изворима.  

 
SWOT анализа 

Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 9:  

 

Показатељи и прилози за стандард  9: 
Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи  
Табела 9.2. Попис информатичких ресурса 
Прилог   9.1 Општи акт о уџбеницима 
Прилог 9.2. Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на 

високошколској  установи (са редним бројевима) 
Прилог 9.3. Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори наставници запослени 

на установи са бројем наставника на установи 

 

 

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, 

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, утврђена је 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 

Прилози/SWOT/SWOT%20Стандард%209.doc
Прилози/SWOT/Predlozi%20za%20poboljsanje%20Standarda%209.docx
Табеле/Taбелa%209.1.doc
Табеле/Taбелa%209.2.doc
Прилози/Прилог%209.1.%20Правилник%20о%20уџбеницима.pdf
Прилози/Прилог%209.2.doc
Прилози/Прилог%209.3.doc
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друштвено-хуманистичке групе – дистрибуиране у својству обавезних/изборних 

заједничких општеобразовних корпуса; као и Катедре за мастер студије – свим 

осталим катедрама за: Глуму, Музичку продукцију и дизајн звука, Продукцију у 

уметности и медијима, Филмску и телевизијску режију и монтажу, Фотографију и 

камеру припадају истоимени студијски програми АУ; 

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

питања; Службу за финансијско-материјално пословање; Рачунарско-информациону 

службу и Општу службу; 

o Библиотеку – својеврсни информационо-истраживачки фундус прикупља, стручно 

обрађује, чува и даје на коришћење све изворе за наставу, учење, истраживање и 

усавршавање: уџбенике, монографије, периодику, филмове, мултимедије, ... 

размењује публикације и обавља међубиблиотечку сарадњу са одговарајућим 

институцијама у земљи и 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 за наставу, 

Продекан за уметнички и научно-истраживачки рад, Продекан за међународну сарадњу 

и Студент-Продекан; и стручних органа Факултета: Наставно-уметничко веће; 

Наставно-научно веће; и Студентски Парламент. 

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

мисије, матичних циљева и задатака АУ. 

 

o 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.  

o Рад и деловање управљачког и ненаставног особља АУ доступни су оцени 

наставника, ненаставног особља, студената и јавног мњења. 

o Континуирано се обавља усаглашавање с изменама и допунама стандарда за 

акредитацију и проверу квалитета. 

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

образовању. 

 
SWOT анализа 

Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 10: 

 

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  

Прилози/SWOT/Predlozi%20za%20poboljsanje%20Standarda%2010.docx
Прилози/SWOT/Predlozi%20za%20poboljsanje%20Standarda%2010.docx
Табеле/Taбелa%2010.1.doc
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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 и метода наставе, остваривање креативног рада, уметничког изражавања и 

истраживачких подухвата, успешно апсолвирање предвиђених садржаја у савладавању 

програма и примену и развој студентских постигнућа.  

 

За реализацију ОАС МУЗИЧКЕ ПРОДУКЦИЈЕ И ДИЗАЈНА ЗВУКА (МПДЗ) обезбеђен 

је простор од 5m² по студенту, при чему свако од окружења нуди посебне услове за развој 

индивидуалног ауторског израза; а 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.  

 

Настава из уметничких и већине теоријско-уметничких предмета ОАС МПДЗ углавном 

се одвија у згради у Ул. Балканска 21, где су обезбеђени потребни простори у складу са 

специфичностима интердисциплинарног програма – вишемедијске уметности музике и 

звука – у областима музичке и драмских и аудиовизуелних уметности: тонски студио 

опремљен великим бројем микрофона, софтвера за снимање и обраду звука, и осталом 

потребном техником за обављање успешног вишеканалног снимања музике. Осим 

„музичког“ студија, предавања и вежбе изводе се и у студију за обраду и монтажу звука 

на филму, за продукцију и постпродукцију звука за филм, телевизију и за видео-игре. 

Студентима је на располагању и студио фотографије и камере; филмски и ТВ студио; 

галерија; компјутерски центар и PC сала – рачунарска учионица са IT опремом и сталним 

приступом Интернету – опремљени савременим уређајима и програмима. 

 

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

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

Библиотеке и Медијатеке; а поготово истраживачи Иновационог центра нових уметности. 

 

АУ континуирано прати, усклађује своје просторне капацитете и опрему са потребама 

наставног процеса и бројем студената; и објављује корективне мере са предлогом за 

побољшање квалитета простора и опреме. 

 
SWOT анализа 

Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 11: 

Показатељи и прилози за стандард  11: 
Табела 11.1. Укупна  површина (у  власништву  високошколске  установе  и изнајмљени   

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 

 

 

Прилози/Прилог%2010.1.pdf
Прилози/Прилог%2010.2.doc
Прилози/SWOT/Predlozi%20za%20poboljsanje%20Standarda%2011.docx
Прилози/SWOT/Predlozi%20za%20poboljsanje%20Standarda%2011.docx
Табеле/Taбелa%2011.1.doc
Табеле/Taбелa%2011.2.doc
Табеле/Taбелa%2011.3.doc


14 

 

Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета  

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. 

 

Представник Студентског парламента АУ члан је 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.     

 

Још од 2001. године, од када је на АУ установљен систем управљања квалитетом према 

стандарду ISO 9001:2000, анкета је присутна као механизам мерења задовољства 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: с 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 

резултатима претходних анкета – чиме се стиче објективан доказ о резултатима предузетих 

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

празнине чијим би се премошћавањем остварио виши степен задовољства студената. 

 

Током времена и сама анкета је, као резултат процеса унапређења, претрпела измене, како би 

омогућила прикупљање што квалитетнијих информација.  

 

Анкета обухвата проверу задовољства студената према категоријама које ппристичу из 

тврдњи које се односе на вредновање: 

1. наставника, 

2. наставног предмета, 

3. начина провере знања, 

4. 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. 
 

SWOT анализа 

Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 13:  

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

 

Прилози/SWOT/SWOT%20Стандард%2013.doc
Прилози/SWOT/Predlozi%20za%20poboljsanje%20Standarda%2013.docx
Прилози/Прилог%2013.1.doc
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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 

задатака које у том процесу имају сви њени субјекти, пратећи систем управљања 

квалитетом ISO 9001:2000, као и стандардима – за акредитацију студијских програма и 

установе, и за самовредновање студијских програма и установе – прописанима од 

стране Националног савета за акредитацију и проверу квалитета. 

 

ОАС МУЗИЧКЕ ПРОДУКЦИЈЕ И ДИЗАЈНА ЗВУКА (МПДЗ) испуњава све прописане 

захтеве стандарда за самовредновање студијских програма.  

 

АУ обавља систематско праћење, периодично самовредновање, и проверу испуњавања 

прописаних захтева, током којих анализира спровођење утврђене стратегије и поступака 

за обезбеђење квалитета, као и достизање жељених стандарда; где је обавезно и 

укључивање резултата анкетирања студената.  

 

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. 
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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. 

 

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, а 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 не понове. 

 

Са резултатима самовредновања АУ упознаје наставнике и сараднике преко катедри и 

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

парламента.  

 

Резултати интерних провера представљају један од основних улаза у преиспитивање од 

стране руководства.  

 

SWOT анализа 
Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 14: 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Општа оцена испуњености стандарда  

са предлогом будућих мера: 

 
Стандард 4: Квалитет студијског програма 

Прилози/SWOT/SWOT%20Стандард%2014.doc
Прилози/SWOT/Predlozi%20za%20poboljsanje%20Standarda%2014.docx
Прилози/Прилог%2014.1.doc
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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 ОАС студентима 

обезбедити знања из феноменологије културе, уметности и медија; 

разумевања односа између ових феномена; и спремност за препознавање 

псеудовредности;  

o Увођење нових наставних предмета из области снимања и дизајна звука 

у медијима; 

o Учинити доступним реализоване испитне и дипломске радове на youtube 

каналу АУ. 
 

 

 

 
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 Повећање фонда часова из уже области Клавир; 

o Увођење теоријско-уметничког предмета у оквиру којег би се студенти 

упознали са историјом музике. 

 
 

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 
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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 Ангажовање нових наставника из области дизајна звука; 

o Систематско праћење постигнућа дипломираних студената АУ ради 

укључивања у наставни процес АУ. 
 

 
 

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 учење у фонду 

библиотеке/медијатеке АУ; 

o Израда персоналних библиографија наставника, сарадника и студената АУ; 

o Креирање е-мреже још неафирмисаних и реномираних уметника из матичне 

области АУ – драмских и аудиовизуелних уметности. 

 
Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне 
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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 Направити 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 Интензивирати сарадњу са установама културе ради извођења дела студијске 

праксе;  

o Обезбедити додатне сале за промоцију студентских радова. 

 
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 
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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 везане за систем управљања квалитетом; 

o Информисање студената о предложеним мерама унапређења квалитета на 

основу резултата годишњих анкета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


