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Факултет за пословне студије и право,  

Универзитет „Унион - Никола Тесла“  

број: 580-3/19 

Датум: 09.12.2019. године 
 
 
 
На основу Закона о високом образовању, Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање 

квалитета високошколских установа Националног савета   за   високо   образовање,   Правилника   о   

самовредновању   и   оцењивању квалитета Факултета за пословне студије и право Београд Београд, на 

предлог Комисије за обезбеђење квалитета, ННВ Факултета за пословне студије и право Београд, је на 

седници одржаној 09.12.2019.године донело  
 
 
 

 

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ AKЦИОНОГ  ПЛАНА  ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

СТРАТЕГИЈЕ КВАЛИТЕТА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ 
 
 
 

AKЦИОНИ  ПЛАН ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ ЗА 

СПОРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ 

 

У циљу спровођења стратегије квалитета, односно детаљне разраде циљева, мера и активности  Комисија 

за обезбеђење квалитета донела је Акциони план. Акционим планом су дефинисане активности за 

извршење циља, идикатори успеха, средства верификације, рокови и субјекти одговорни за његово 

спровођење. Акциони план је усвојен на седници ННВ, одржаној 09.12.2019. године. 

 

1. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА  

Р. 

бр 

 
Активности 

Индикатори 

успеха 

Средства 

верификације 
Одговорна 

особа 

 
Рок 

1.1 

 

Периодично спровођење 

упитника о вредновању 

квалитета 

студијског програма од 

стране студената, као и 

од стране 

дипломираних 

студената и њихових 

послодаваца. 

Постигнути ниво 

квалитета 

поједачних 

студијских 

програма у 

односу на 

дефинисане 

стандарде 

обезбеђења 

Анкетни 

листови. 

 

Извештај о 

резултатима 

анкете. 

 

Извештај о 

предлогу мера. 

Др Гордић Л. 

Миодраг 

Анђелковић 

С.  Соња 

Јануар 2020. 

 

Јун 2020. 



 

 
1.2 

 

Анализа добијених 

резултата анкете и 

представљање истих 

наставницима, 

сарадницима , 

студентском 

парламенту и 

комисији за обезбеђење 

квалитета. 

Квантитативна и 

квалитативна 

оцена 

студената, 

дипломираних 

студената и 

њихових 

послодаваца. 

 

Извештај о 

предлогу мера. 

Др Арсенијевић М. 

Оља 
Март 2020.  

Септембар 2020. 

 

1.3 

 

Преиспитивање 

квалитета студијских 

програма, потом 

предузимање 

превентивних и 

корективних мера ради 

унапређења истих у 

складу са потребама 

корисика. 

Постигнути ниво 

квалитета 

поједачних 

студијских 

програма у 

односу на 

дефинисане 

стандарде 

обезбеђења 

квалитета 

Извештај о 

предлогу мера. 

Др Арсенијевић М. 

Оља 
Март 2020. 

Септембар 2020. 

 

1.4 

 

Попуњавање упитника 

о оптерећењу 

студената у 

савладавању студијског 

програма мерено ЕСПБ 

бодовима од стране 

студената. Анализа 

резултата и припрема и 

имплементација мера 

за побољшање према 

потребама студената. 

Квантитативна и 

квалитативна 

оцена студената 

о њиховој 

оптерећености у 

савладавању 

студијског 

програма мерено 

ЕСПБ бодовима. 

Анкетни 

листови. 

 

Извештај 

резултата 

анкете са 

предлогом 

мера. 

Др Радосављевић 

Ж. Милан 
Јануар 2020. 

 

Јун 2020. 

2. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 

Р 

бр 

 
Активности 

Индикатори 

успеха 

Средства 

верификације 

Одговорна 

особа 

 
Рок 
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2.1 

 

Састављање плана наставе 

(предавања, вежби)  по 

наставним недељама, као и 

плана колоквијума, испита, 

консултација и других облика 

наставног рада и праћење 

његове реализације. 

Поштовање 

званичног 

распореда. 

План рада по 

наставним 

недељама. 

Распоред 

одржавања 

предавања, 

вежби, 

колоквијума, 

испита и 

консултација. 

Др Радосављевић 

Д. Драгана 

 

До 31.08. 

2020. 

2.2 

 

Спровођење редовне 

анонимне анкете студената 

сваког семестра о 

проценама квалитета 

наставног процеса; потом 

обрада добијених података, 

анализа као и 

осмишљавање и 

спровођење мера за 

унапређење истог. 

Квантитативна и 

квалитативна 

оцена студената 

о квалитету 

наставног 

процеса. 

Предузете мере. 

Анкетни 

листови. 

Извештај о 

резултатима 

анкете са 

предлогом 

превентивних и 

корективних 

мера. 

Др Гордић Л. 

Миодраг 

Анђелковић 

С.  Соња 

Јануар 

2020. 

Јун 2020. 

2.3 

 

Имплементација аудео- 

визуелних и других 

савремених техничко- 

технолошких достигнућа у 

циљу подизања квалитета 

наставних активности. 

Врста и број 

нове опреме 

примењене у 

настави. 

Извештај о 

куповини нове 

опреме. 

Др Дедић Ђ. 

Велимир  

Ненад  М. 

Здравић 

До 01.10. 

2020. 

2.4 

 

Анкетирање студената о 

квалитету подршке 

наставном процесу. 

Анализа резултата и 

састављење предлога мера. 

Квантитативна и 

квалитативна 

оцена студената 

о примени 

интерактивних 

метода. 

Предузете мере. 

Анкетни 

листови. 

Извештај о 

резултатима 

анкете са 

предлогом 

мера за 

унапређење. 

Цвијић Р. Лазар Јануар2020. 

Јун 2020. 

3. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

Р 

бр 

 
Активности 

Индикатори 

успеха 

Средства 

верификације 

Одговорна 

особа 

 
Рок 

3.1 

 

Спровођење интерне 

провере квалитета 

педагошког рада наставника 

и сарадника од стране 

студената; анализа добијених 

резултата и предочавање 

истих наставницима и 

сарадницима чији је рад 

процењиван и доношење 

мера за унапређење истог. 

Квантативно и 

квалитативно 

вредновање 

студената о 

квалитету рада 

наставника и 

сарадника. Број и 

тип предложених 

мера за 

унапређење. 

Анкетни 

листови. 

 

Извештај о 

резултатима 

анкете. 

 

Извештај о 

предлогу мера. 

Др Арсенијевић 

М. Оља 

Бојан М. 

Здравковић 

Јануар2020. 

Јун 2020. 
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3.2 

 

Оспособљавање 

запослених за израду и 

одржавање on-line курсева на 

интернету и учење на 

даљину. 

Постигнут 

ниво знања и 

вештина 

сарадника и 

интензивност 

примене истог. 

Сертификат. Др Дедић Ђ. 

Велимир  

Ненад  М. 

Здравић 

 

До 20.09. 

2020. 

3.3 

 

Израдом плана развоја 

наставника и научног 

подмлатка факултета и 

праћењем успешности 

његове реализације 

извршит подстицање 

наставника, сарадника и 

научног подмлатка факултета 

на објављивање радова у 

стручно-научним часописима 

и учествовање на 

конференцијама и 

семинарима. 

Број и 

категоризација 

објављених 

радова у 

протеклом 

периоду као и 

број учешћа на 

конференцијам а 

и научним 

скуповима. 

Израда плана и 

извештаја о 

постигнутим 

резултатима 

научно 

истраживачког 

рада. 

Извештај о 

учешћима на 

конференцијама, 

семинарима и 

научним 

скуповима. 

Списак 

објављених 

радова. 

Др Арсенијевић 

М. Оља 

 Др Милошевић 

Ж. Милан 

До 20.09. 

2020. 

     4.   ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА  

Р. 

бр 

 
Активности 

Индикатори 

успеха 

Средства 

верификације 

Одговорна 

особа 

 
Рок 

4.1 

 

Успостављење, одржавање и 

унапређење сарадње са 

реномираним факултетима у 

земљи, региону и 

Европи. 

Број 

институција и 

облик сарадње 

остварен у 

посматраном 

периоду. 

Уговори о 

успостављеној 

сарадњи. 

Др Арсенијевић 

М. Оља 

 Др Радосављевић 

Ж. Милан 

До 01.09. 

2020. 

4.2 

 

Организација предавања 

гостујућих професора и 

стручњака из привредног 

живота и праксе. 

Број, 

компентенције и 

стручна 

област 

гостујућих 

професора, као и 

број одржаних 

предавања у 

посматраном 

периоду. 

Годишњи 

извештај о раду 

Факултета. 

Др Радосављевић 

Ж. Милан  

 

Јануар 2020. 

4.3 

 

Израда заједничких 

научних пројеката са 

реномираним факултетима у 

Европи. 

Број, област и 

ниво 

ангажованости 

наставника, 

сарадника и 

студената у 

изради 

заједничких 

пројеката са 

другим научним 

установама. 

Списак 

реализованих и 

прихваћених 

пројеката. 

Др Арсенијевић 

М. Оља Др 

Триван М.Драган 

До 01.09. 

2020. 

4.4 

 

Организовање студијских 

посета реномираним 

научним центрима у 

региону и Европи са 

којима је остварена 

сарадња. 

Број, циљ и 

резултати 

посете 

наставника и 

сарадника. 

Извештај о 

боравку 

наставника и 

сарадника. 

Др Радосављевић 

Ж. Милан 

Др ФорцаЛ. 

Божидар  

До 01.09. 

2020. 

5. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА СТУДЕНАТА 

Р 

бр 

 
Активности 

Индикатори 

успеха 

Средства 

верификације 

Одговорна 

особа 

 
Рок 



 

5.1 

 

Организација пројеката 

који промовишу знања и 

предузетништво 

Постигнути 

резултати и 

ниво знања и 

вештина 

савладаним на 

таквим 

пројектима. 

Извештај о 

оранизованим 

активностима. 

Др 
Гајдобрански 

А. Александра 

 

До 01.03. 

2020. 

5.2 

 

Закључивање уговора са 

привредним 

организацијама у чије ће 

пословање студенти 

добити прилику да стекну 

увид и/или изврше праксу. 

Број 

потписаних 

уговора. 

Број и 

успешност 

реализованих 

посета и 

пракси. 

Уговор. 

Извештај о 

реализованој 

посети. 

Др 

Радосављевић 

Ж. Милан 

Бојан М. 

Здравковић 

До 01.05. 

2020. 

5.3 

 

Системско праћење и 

анализирање пролазности и 

успешности студената 

појединих студијских 

програма Факултета по 

нивоима студија, годинама, 

предметима и испитним 

роковима. Обрада и 

анализа података и 

Повећање 

стопе 

пролазности и 

просечних 

оцена студената 

по испитима и 

испитним 

роковима. 

Табелеларни 

приказ оцена из 

предмета за 

поједине испитне 

рокове. 

Др Опачић И. 

Ана 
Реко-Станковић 

Д. Крстина 

Јануар 2020. 

 

Јун 2020. 
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 доношење плана за 

побољшање истог. 

Постављање 

плана за 

унапређење и 

достизање 

истог. 

   

5.4 

 

Представљање факултета и 

његових студијских програма 

ученицима завршних разреда 

средњих школа 

Број и врста 

обављених 

промотивних 

активности. 

Број уписаних 

студената 

бруцоша који 

су имали увид и 

учествовали 

у промотивним 

активностима 

факултета. 

Промотивни 

материјал. 

Интернет 

презентација. 

Лилић В. 

Владана Др 
Пајић Ж. 

Сузана  

До 01.03. 

2020. 

6. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ И БИБЛИОТЕЧКИХ 

ФОНДОВА  

Р 

бр 

 
Активности 

Индикатори 

успеха 

Средства 

верификације 

Одговорна 

особа 

 
Рок 

6.1 

 

Унапређење издавачке 

делатности факултета и 

штампања уџбеника. 

Број и називи 

публикованих 

уџбеника, 

практикума и 

друге 

литературе. 

Евиденција о 

броју и 

називима 

публикација. 

Ковачевић В. 

Ивана 

Др Јањић Јован 

До 01.09. 

2020. 

6.2 

 

Унапређење квалитета 

часописа 

Категоризација 

часописа. 

Листа 

Министарств 

просвете и науке 

о категоризацији 

часописа. 

Др Арсенијевић 

М. Оља 

Мр Бојанић 

М. Зоран  

Др Јањић 

Јован  

 

До 01.03. 

2020. 

6.3 

 

Богаћење фонда 

библиотеке набавком 

национално и међународно 

признатом литературом 

(уџбеницима, часописима..) 

из научних области по 

предлогу наставника, 

сарадника и студената. 

Број и врста 

стручне и друге 

литературе којом 

је фонд 

обогаћен. 

Евиденција 

нових 

библиотечких 

јединица. 

Ковачевић В. 

Ивана 

 Др Јањић Јован 

До 01.09. 

2020. 

6.4 

 

Одржавање континуиране 

сарадња и успостављање 

контаката са библиотекама 

из земље и региона. 

Број остварених 

контаката и 

обим 

међубиблиотечк 

е размене и 

позајмица 

остварених у 

предходном 

Споразум о 

међусобној 

сарадњи. 

Ковачевић В. 

Ивана  

Др 

Анђелковић 

Ж. Маја 

Др Јањић 

Јован 

До 01.09. 

2020. 
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  периоду.    

6.5 

 

Стручно усавршавање 

бибилиотечког особља. 

Број семинара из 

дате области 

којима су лица 

присуствовала. 

Извештај са 

усавршавања. 

Ковачевић В. 

Ивана 
До 01.09. 

2020. 

6.6 

 

Испитивање ставова 

студената путем анкете о 

процени квалитета 

литературе као и о 

опремљености и раду 

библиотеке фаултета; 

анализа добијених 

одговора и предузимање 

превентивних и 

корективних мера. 

Квантативно и 

квалитативно 

вредновање 

студената о 

квалитету 

литературе као и 

раду и 

опремљеностбиб 

лиотеке. 

Број и тип 

предложених 

мера за 

унапређење. 

Попуњени 

упитници, 

резултати 

обраде 

података и 

извештај са 

предлозима 

мера за 

унапређење. 

Др Арсенијевић 

М. Оља 

Соња 

Анђелковић 

 

Јануар 2020. 

 

 

7. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ 

Р 

бр 

 
Активности 

Индикатори 

успеха 

Средства 

верификације 
Одговорна 

особа 

 
Рок 

7.1 

 

Спровођење испитивања 

студената о  оцени 

опремљености факултета 

наставним средствима 

(рачунари, пројектори, 

озвучење...), потом анализа 

и дефинисање корака 

неопходних за 

модернизацију. 

Процена 

студената о 

датом питању 

извршена на 

скали од 1 до 5. 

Предлог мера 

за унапређење. 

Попуњени 

упитници, 

резултати обраде 

података, 

извештај са 

предлогом мера. 

Др Анђелковић 

М. Александар 

Крстина Д. Реко 

 

Јануар 

2020. 

7.2 

 

Праћење нових трендова и 

производа за унапређења 

квалитета наставе у 

погледу примене аудио- 

визуелне опреме. 

Испитивање финансијских 

и техничких могућности за 

њихову имплементацију у 

процесу наставе. 

Инвестирање у простор за 

наставу и пратеће садржаја. 

Већи ниво 

конфорности и 

функционалнос 

ти 

факултетских 

просторија и 

опремљеност 

истих пратећим 

садржајима. 

Извештај о 

набавци 

неопходне 

опреме. 

Др Анђелковић 

М. Александар др 

Радосављевић Ж. 

Милан 

 

До 01.09. 

2020. 

7.3 

 

Испитивање квалитета и 

одржавање опреме од 

стране стручних лица 

Смањење броја 

кварова и 

жалби на 

функционисањ 

е опреме. 

Евиденција броја 

извршених 

сервисних 

услуга. 

Др Дедић Ђ. 

Велимир  

Ненад  М. 

Здравић 

До 01.09. 

2020. 
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                     8.   КОНТИНУИРАНО ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА УПРАВЉАЊА      

ФАКУЛТЕТОМ И НЕНАСТАВНА ПОДРШКА 

                                           

 
Р 

бр 

 
Активности 

Индикатори 

успеха 

Средства 

верификације 

Одговорна 

особа 

 
Рок 

8.1 

. 

Спровођење процене 

испуњености стандарда за 

самовредновање и оцену 

квалтитета Факултета. 

Анализа слабости и 

предности и предлог мера за 

побољшање. 

Оцена 

тренутне 

ситуација. 

Извештај о 

самовредновању. 

Декан 

Др Радосављевић 

Ж. Милан 

До 01.10. 

2020. 

8.2. Спровођење интерне провере 

квалитета управљања 

квалитетом факултета  и 

квалитета ненаставне 

подршке. Предлагање мера 

за унапређење 

Оцена квалитета 

управљања 

квалитетом 

факултета  и 

ненаставне 

подршке. Предлог 

мера. 

Анкетни листови. 

Извештај резултата 

анкете са 

предлогом мера. 

Др Тешановић М. 

Бранко 

 

До 30.01. 

2020. 

 

8.3. Спровођење интерне провере 

квалитета рада факултета. 

Предлагање мера за 

унапређење 

Оцена 

квалитета 

рада 

факултет. 

Предлог 

мера. 

Анкетни листови. 

Извештај резултата 

анкете са 

предлогом мера. 

Лице задужено 

за квалитет Др 

Арсенијевић М. 

Оља 

  

До 30.01. 

2020. 

До 30.06. 

2020. 

 

                     9.   ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА 

                                           

 
Р 

бр 

 
Активности 

Индикатори 

успеха 

Средства 

верификације 

Одговорна 

особа 

 
Рок 

9.1 

. 

Оснивање Савета 

докторских студија који ће 

се, поред већ формираних 

других организационих 

јединица  бавити 

уједначавањем квалитета 

свих докторских студија 

Постављање 

плана за 

унапређење и 

достизање истог. 

Извештај о 

оранизованим 

активностима. 

Емеритус проф. 

др Живота 

Радосављевић 

До 30. 

04.2020. 

9.2. Спровођење одабира 

компетентних чланова 

Опонентске комисије у 

зависности од теме докторске 

дисертације и области 

истраживања 

Постављање 

плана за 

унапређење и 

достизање истог. 

Извештај о 

оранизованим 

активностима. 

Емеритус проф. др 

Живота 

Радосављевић 

Др Милан 

Милошевић 

Др Радосављевић 

Ж. Милан 

 

 

До 01.10. 

2020. 

9.3. Спровођење цитата у 

високорангираним 

часописима. 

Предлагање мера за 

унапређење 

Број цитата у 

високорангиран

им часописима 

Израда плана и 

извештаја о 

постигнутом 

броју цитата 

наставног особља. 

Списак цитата 

Лице задужено 

за квалитет Др 

Арсенијевић М. 

Оља 

  

До 01.07. 

2020. 



 

9.4. Спровођење праћења 

студијско истраживачког рада-

семинара, радова докторанда и 

рукописа докторске дисертације 

кроз софтверску проверу 

аутентичности, путем софтвера 

EPHORUS TURNITIN 

Постављање 

плана за 

унапређење и 

достизање истог. 

Извештај о 

оранизованим  и 

постигнутим 

активностима. 

Др Радосављевић 

Ж. Милан 

 

 

До 01.10. 

2020. 

9.5. Спровођење активности 

катедри факултета за нове 

научноистраживачке пројекте и 

публикације резултата уз 

укључивање подмладтка 

Постављање 

плана за 

унапређење и 

достизање истог. 

Извештај о 

оранизованим  и 

постигнутим 

активностима. 

Лице задужено 

за квалитет Др 

Арсенијевић М. 

Оља 

Шефови катедри 

  

До 01.10. 

2020. 

 
 
 

 

 

                                                                                             

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          


