
На основу члана 65. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 73/2018 и 

67/2019 године), члана 29. Статута Универзитета у Београду - Православног богословског факултета, на 

основу предлога Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета и праћење и унапређење квалитета наставе 

на Факултету од 20.4.2021. године, Наставно-научно веће Факултета донело је одлуку којом усваја  

 

Мере и субјекте обезбеђења квалитета 

 

У складу са предлогом нове Стратегије за обезбеђење квалитета Православног 

богословског факултета, приступа се формулисању нових мера и субјеката обезбеђења 

квалитета који су у сагласности са поменутом Стратегијом. Будући да Стратегија 

обезбеђења квалитета садржи: опредељење Факултета да непрекидно и систематски ради 

на унапређењу свог рада, опредељење за изградњу организационе културе квалитета, мере 

и субјекте за обезбеђење квалитета, области обезбеђења квалитета и повезаност 

образовног и научно истраживачког рада, иницирано је усвајање следећих мера за 

обезбеђење и унапређење квалитета и субјеката за њихову реализацију: 

- Радити на обавезном самовредновању и оцени квалитета студијских програма и 

Факултета као високошколске установе у складу са стандардима Националног савета за 

високо образовање и Правилником о стандардима и поступцима за самовредновање и 

оцењивање квалитета Факултета, у прописаним интервалима, а по потреби и у краћим 

интервалима. 

- Развијати и промовисати културу која признаје значај квалитета и осигурања 

система квалитета рада.   

- Радити на унапређењу квалитета својих студијских програма, негујући 

комплементарност изборних предмета, и пратити актуелне трендове реномираних 

теолошких факултета других универзитета у Европи и свету. 

- Размењивати искуства из области наставе, као и разматрати могућност 

мултидисциплинарне сарадње са осталим високообразовним институцијама из сродних 

области у циљу мотивације студената и професора за усвајање нових увида и пракси.    



- Продубљивати и ширити међународну сарадњу са реномираним установама и 

центрима у свету кроз заједничке студијске програме, пројекте, боравке наших наставника 

и сарадника у тим установама и центрима. 

- Учествовати у научним пројектима Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србије и другим пројектима, чиме се додатно обезбеђује повезаност 

образовања, научно-истраживачке и стручне делатности. 

- Стимулисати истраживања, како на индивидуалном тако и на колективном нивоу 

(рад у тимовима), и промовисати њихове резултате чинећи их јавним добром. 

- Наставити са активностима на даљем подизању рејтинга часописа "Богословље" 

који издаје Факултет. Задужени: уређивачки одбор часописа и Управа Факултета.  

- Подстицати издавање сопствених уџбеника Православног богословског факултета 

поштујући високе критеријуме за издавање уџбеника који су усклађени са националним и 

међународним стандардима и усаглашени са плановима и програмима предмета, насталих 

као плод истраживачке делатности професора и њиховог наставног искуства. Задужена: 

Управа Факултета. 

- Радити на превођењу и издаваштву стручне литературе која ће студентима 

основних студија пружити шири спектар приликом спровођења истраживања.  

- Обнављати аудио-визуелну опрему и планирати материјалне услове. 

- Систематизовати ненаставну подршку и организовати размену искустава са 

наставним особљем у циљу отклањања потешкоћа техничке природе. 

- Информисати и додатно мотивисати студенте за активније укључивање у 

иновирање Стратегије обезбеђења квалитета.  

- Предочити студентима важност њиховог доприноса у вредновању наставе и 

процеса управљања. 



- Повећати ефикасност студирања на Факултету јачањем интеракције наставног 

особља и студената, као и подизањем свести студената о важности њиховог потоњег 

доприноса широј заједници по завршетку студија. 

- Развијати културу образовања током читавог живота путем организовања 

семинара и симпосиона за свештенике и катихете. 

- Успоставити сталну сарадњу са Националном службом за запошљавање, 

Mинистарством просвете, науке и технолошког развоја, епархијама СПЦ и другим 

друштвено релевантним установама и студентима који су завршили студије у циљу 

добијања повратне информације о квалитету студијских програма и компетенција које су 

стекли студенти завршетком студија (примена стечених знања у пракси). Задужени: 

Наставно-научно веће и Управа Факултета. 

- Обезбедити финансирање стратегије квалитета од оснивача и из сопствених 

средстава. 

- Усклађивање броја наставника и сарадника са националним и међународним 

стандардима. 

- Плански и систематично наставити са стварањем научног и наставног подмлатка. 

-  Континуирано побољшавати услове рада свих запослених и колегијалне односе. 

-  Закључити уговоре о сарадњи са одговарајућим факултетима у земљи, региону, 

европској и међународној заједници. 

-  Радити на акредитацији Факултета у складу са стандардима Националног савета за 

високо образовање и НАТ-а у Законом прописаном року. Задужени: Комисија за 

акредитацију ПБФ и Управа Факултета 

-  Дефинисати међусобну контролу субјеката укључених у процес обезбеђења 

квалитета и стриктну примену донетих општих аката. Задужени: Управа Факултета и 

Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета и праћење и унапређење квалитета 

наставе на Факултету. 

-  Едуковати субјекте укључене у процес обезбеђења квалитета о стандардима и 

поступцима за обезбеђење квалитета. Задужени: Управа Факултета и Комисија за 

обезбеђење и унапређење квалитета и праћење и унапређење квалитета наставе на 

Факултету. 



-  Прикупљати ставове наставника и студената о постојећим стандардима и 

поступцима за обезбеђење квалитета, применити донете закључке у пракси и унапређењу 

процеса самовредновања. Задужени: Управа Факултета, Комисија за обезбеђење и 

унапређење квалитета и праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету и Служба 

за студентска питања. 

- Подизати свест наставника, ненаставног особља и студената о важности процеса 

самовредновања. Задужени: Управа Факултета, Комисија за обезбеђење и унапређење 

квалитета и праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету и Служба за 

студентска питања. 

-  Редовно преиспитивати и унапређивати Акциони план по областима обезбеђења 

квалитета од стране Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета и праћење и 

унапређење квалитета наставе на Факултету, којим ће се ближе утврдити неопходне 

активности  са роковима извршења као и радне групе са конкретним задужењима.  

-  Установити обавезно јавно публиковање резултата вредновања квалитета на 

вебсајту Факултета или на други одговарајући начин; 

 


