
АКЦИОНИ ПЛАН  

ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

 

 

 

 

Задатак 

 

 

 

 

Активности 

 

 

 

 

Извршилац 

 

 

 

Рок реализа- 

ције 

Индикатори ис- 

хода 

(мерљиви ци- 

љеви у погледу 

контроле реали- 

зације) 

Развој и унапре- 

ђење система ква- 

литета 

Радити на иплементацији 

система менаџмента 

квалитетом ИСО 9001 2015 

Декански коле- 

гијум 

Комисија за 
обезбеђење 
квалитета 

континуирано Број ревидираних 

докуменана према 

стандарду ИСО 

9001 2015 

     

 
Константо ревидирати посто- 

јећа документа (поцедуре, 

правилнике, пословнике) и 

по потреби доносити нова  

Декански коле- 

гијум 

Комисија за 
обезбеђење 
квалитета 

континуирано Број докумената и 

ревидираних до- 

кумената (проце- 

дуре, правилници, 

записи) везаних за 

стандарде и 

поступке обезбе- 

ђења и унапре- 

ђења квалитета 

 
Сертификација према    

стандарду ИСО 9001 2015 

Декански коле- 

гијум 

Комисија за 
обезбеђење 
квалитета 

Децембар 
2021. 

Сертификат 

     

Промовисање културе 

квалитета међу студентима 

Студентски парла 

мент 

Комисија за 
обезбеђење 
квалитета 

континуирано Обављене обуке и 

ради- онице за 

чланове Сту- 

дентског 

парламента (број 

обука, радионица 

и учесника) 



Преиспитивање 

студијског програма  

 

Редовна израда 

периодичног извештаја  

 

КПУКН и 

КПУКПН 

Континуирано Извештај о 

преиспитивању 

студијског 

програма са 

предлогом 

корективних мера 

Повећање 

студентске  

мобилности 

Промовисати значај 

мобилности, организовати 

едукационе трибине 

Продекан за 

наставу 

ЕСПБ 

координатори 

Студент 

продекан 

Континуирано Најмање 5 

студената који су 

један или два 

семестра 

завршили у  

иностранству 

Усаглашавање  

курикулума 

предмета на 

интегрисаним 

студијама 

Одржавање редовних 

састанака наставника  

КПУКН 

Продекан за 

наставу  

Већа година 

 

Континуирано Усаглашени 

картони предмета 

и планови наставе  

Унапређење 
процеса наставе 

Редовне евалуације процеса 
наставе 

Продекан за 
наставу 

КПУКН 

Шефови катедри 

Континуирано Извештај анализе 
процеса наставе 

Промене процеса 

наставе 

проистекле из 

анализе 

Организовати семинаре о 
педагошким компетенцијама 
наставника и сарадника  

Продекан за 
наставу 

Декан 

Децембар 2020.  Одржана 2 
семинара; најмање 
40 наставника који 
су похађали 
семинаре 

„Хоризонтално“ и 
„вертикално“ усаглашавње 
између предмета 

КПУКН 

Продекан за 

наставу 

 

Континуирано Усаглашени 
картони предмета 
и планови наставе  

Преиспитати структуру  

анкета студената и њену 

реализацију 

Продекан за 

наставу 

Комисија за 

анкете 

Мај  2020. Унапређене 

студентске анкете. 

Најмање 40% 

студената који 

приступају анкети 

Унапређење 

квалитета НИ рада. 

 

Конкурисање за домаће и 

међународне пројекте 

Пријаве за патенте 

Продекан за 

науку и 

међународну 

сарадњу 

Руководиоци 

котинуирано Број добијених 

проје- ката 

Број патентних 

пријава 



Интензивирање НИ рада пројеката 

Наставници и 

сарадници 

Број публикованих 

радова 

Повезивање са 

привредом 

Обука истраживача Продекан за 

науку и 

међународну 

сарадњу 

Руководство 

 Децембар 2021 Одобрен пројекат у 

сарадњи са 

привредом 

Унапређење 
кадрова (квалитет 
наставника и 
сарадника)  

Преиспитивање кадровске 
политике  

 

Декан  

 

 

континуирано Континуирано 
праћење промена 
у броју наставника 
и сарадника по 
семестрима 

Мотивисање наставника и 
сарадника у предлагању 
научноистраживачких 
пројеката 

Декан  

Продекан за 
науку и 
међународну 
сарадњу 

континуирано Већи број 
наставника и 
сарадника – 
предлагача 
научноистраживачк
их пројеката 

Израда општег акта којим се 
регулише учешће Факултета 
у реализацији међународних 
пројеката 

Декан  

Продекан за 
науку и 
међународну 
сарадњу 

Наставници 
укључени у 
реализацију 
међународног 
пројекта 

Руководилац 
Одсека за 
правне и опште 
послове 

Децембар 2019.  Усвајање општег 
акта од стране 
стручног органа 
Факултета 

Унапређење ква- 
литета студената 

Дефинисати корективне 
мере зa случај ниске и ви- 
соке пролазности и не- 
равномерне расподеле о- 
цена 

Продекан за 
наставу, КПУКН, 
КПУКПС 
 

Децембар 
2020. 

Израђен пра- 
вилник 

Унапредити 
саджај интернет 
странице на 
енглеском језику и 
друге могућности 
промовисања 
Факултета у 
иностранству ради 
привлачења 
квалитетних 
страних студената 
кроз програме 

Дефинисати садржаје од 
значаја који треба да буду 
доступни на енглеском 
језику на интернет 
страници 

Комисија за 
сајт, Тим за 
промоцију 
Факултета 

Децембар 
2020. 

Унапређена 
интернет 
страница на 
енглеском 
језику; већи број 
страних 
студената  



мобилности;   

Позиционирање 
Факултета међу 
другим одсецима и 
факултетима који 
припдају другим У- 
ниверзитетима 

Иницирање да се ранги- 
рају универзитети у Реп. 
Србији 

Декански 
колегијум 

Децембар 
2020. 

Дописи Мини- 
старству 
Дописи Универ- 
зитету 
Израђена зва- 
нична ранг 
листа универзи- 
тета 

Подстицати и 
подржавати 
учешће студената 
на разним 
конгресима и на 
тај начин 
повећати њихову 
конкурентност и 
мотивацију за 
постизање 
посебних успеха; 

Информисати студенте о 
могућности учешћа на 
конгресима 

Наставници и 
сарадници, 
Продекан за 
науку, ЦНИРС 

Континуирано  Број студената 
учесника на 
Конгресима 

Подстицати и 
подржавати 
учешће студената 
на разним 
конгресима и на 
тај начин 
повећати њихову 
конкурентност и 
мотивацију за 
постизање 
посебних успеха; 

Информисати студенте о 
могућности учешћа на 
конгресима 

Наставници и 
сарадници, 
Продекан за 
науку, ЦНИРС 

Континуирано  Број студената 
учесника на 
Конгресима  

Унапредити рад 

Комисије за 

издавачку делатност 

Редовно и често одржавање 

састанака Комисије за 

издавачку делатност 

Комисија за 

издавачку 

делатност 

Јун 2020. 

 

 

 

Нови правилник о 

издавачкој 

делатности 

 

Израда документа за 

евалуацију 

квалитета удџбеника 

и литературе са 

метриком 

Обука чланова Комисије, 

похађање семинара 

Комисија за 

издавачку 

делатност 

Септембар 

2020. 

Израђен документ 

проверен на пилот 

узорку 

Формирати базу 

података о 

рецензентима и 

лекторима у 

сарадњи са 

Универзитетском 

библиотеком. 

Додатно ангажовање 

чланова Комисије за 

издавачку делатност 

Руководилац 

службе за 

библиотечке и 

музејске послове 

Комисија за 

издавачку 

Септембар 

2020. 

Формирана база 

рецензената 



делатност 

Усклађивање са 
новинама у јавном 
сектору и реалним 
потребама 
Факултета 

Аналитичка процена и 
функционална анализа 
радних места 

Декан 

Секретар 
Факултета 

Руководиоци  
одсека и служби 

Континуирано Измене и допуне 
акта о 
систематизацији  

Прелазак на 
outsourcing, где је то 
исплативо 

Преиспитивање могућности 
уговорног ангажмана  

Декан 

Продекан за 
финансије 

Секретар 
Факултета 

Континуирано Студија 
изводљивости  

Подизање квалитета 
ненаставне подршке
у погледу 
мобилности 

Аплицирање ненаставног 
особља  

Декан 

Продекан за 
науку и 
међународну 
сарадњу 

Континуирано  Мобилност 

ненаставног 

особља 

Унапређење 
простора и опреме 

Преиспитивање проблема 
простора и  капацитета и 
предлог нових мера у складу 
са финансијама 

Декански 
колегијум 

Одсек за 
одржавање 
објекта 

 

Континуирано 

Извештај са 
предлогом  нових 
мера 

Анализа реализације 
инвестиционог и текућег 
улагања и докумената који 
подржавају ове активности 

Декански 
колегијум 

Одсек за 
одржавање 
објекта 

 

Континуирано Извештаји  

Аплицирање код 
невладиног сектора, 
приступних фондова 
ЕУ и ресорног 
министарства 

Подношење захтева у циљу 
привлачења средстава 

Декански 
колегијум 

Одсек за 
комерцијалне 
послове 

Континуирано Извештаји 

Промоција Музеја за 
историју фармације 

Организација изложби 
експоната, изложби 
посвећених наставницима 
који су дали велики 
допринос науци и сл. 

Декански 
колегијум 

Служба за 
библиотечке и 
музејске послове 

Континуирано Извештаји 

Унапређење са- 

радње са трећим 

лицима 

Промовисање услуга трећим 

лицима у 

циљу обезбеђења 

извора финансирања 

активностима лабораторија 

Руководиоци 

ЛИКЛ, ЛМБК и 

ЛМБА 

Руководиоци 

Центара 

Континуиран

о 

 

Повећано учешће 

сопствених сред- 

става у односу 

на буџет 

 



 

ЛИКЛ, ЛМБК и ЛМБА 

и центара Факултета 

Израда Каталога 

услуга за сарадњу са трећим 

лицима 

Декан 

Продекан за 

финансије 

 

Наставак 

одржавања 

сертификата 

Добре 

произвођачке 

праксе- Контрола 

квалитета 

Унапређење улоге 
студената у култури 
квалитета 

Организовати јавне трибине и 
промовисати 
значај студентског 
учешћа у обезбеђењу 
квалитета 

Сви настав- 
ници и сарад- 
ници, Сту- 
дентски пар- 
ламент, сту- 
дент проде- 
кан 

Континуирано Број јавних три- 

бина  

и број учесника 

Унапређење и 
редовно 
информисање 
најмлађих 
студената о 
процесима 
самовредновања, 
контроле 
квалитета и о 
њиховим 
студентским 
правима 

Организовати инфо дан и 
упознати најмлађе студенте о 
значају самовредновања 

Студентски 
представници у 
Комисијима и 
Већима година 

На почетку 
школске године 

Број учесника, 
број попуњених 
анкетних 
упитника на свим 
видовима студија 


