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Прилог 1.2: Мере и субјекти обезбеђења квалитета
SWOT анализе елемената стратегије обезбеђења квалитета, стандарда и поступака за обезбеђење
квалитета и захтева свих осталих стандарда за самовредновање и оцењивање квалитета изведене
на Факултету техничких наука у Новом Саду су, и поред значајних снага и шанси, указале на
одређене слабости и опасности, што је иницирало усвајање следећих мера за обезбеђење и
унапређење квалитета и субјеката за њихову реализацију:
1. Документацију Интегрисаног система менаџмента и документацију о акредитацији Факултета и
његових студијских програма учинити увек ажурном и доступном свим заинтересованим
странама.
Задужени: Одбор за квалитет и руководиоци студијских програма, рок: стална активност

2. Наставити са праксом прецизног и детаљног дефинисања исхода учења на свим студијским
програмима, а посебно, са јасним описом специфичних знања, вештина и компетенција
студената након завршетка студија; та укупна знања, вештине и компетенције студената на
студијским програмима расподелити по припадајућим наставним предметима, у оквиру
њихових силабуса.
Задужени: Руководиоци студијских програма, рок: стална активност

3. У циљу сталног подизања нивоа компетентности наставника и сарадника Факултета,
унапредити сопствени систем вредновања резултата који превазилази минималне критеријуме
одређене стандардима за акредитацију, а у вези са објављивањем радова у часописима са SCI
индексацијом, који су одговарајући за одређену научну област и ужу област и одговарајућу
цитираност, те успоставити и друге параметре компетенције у вези са литературом за наставне
предмете, учешће у научним пројектима и на научним конференцијама, развој техничких и
других решења, рад на примени знања у индустрији, услужним и другим делатностима и сл.
Задужени: Руководиоци студијских програма, ментори докторских студија и Наставно-научна већа
департмана, рок: стална активност

4. Наставити са организовањем активности на подизању рејтинга часописа које издаје Факултет.
Задужени: Уређивачки одбори часописа и одговарајућа Наставно-научна већа департмана, рок:
стална активност.

5. Наставити са сталним повишењем нивоа улаза, односно привлачења најбољих кандидата (из
средњих школа у Србији) за упис на студијске програме Факултета техничких наука у Новом
Саду, промоцијом сопствених студијских програма и њихових исхода учења, могућностима
стицања знања, вештина, истраживачког потенцијала и компетенција за запошљавање,
могућностима интернационализације у облику размене студената.
Задужени: Наставници и сарадници, руководиоци студијских програма, шефови катедри,
руководиоци департмана, Маркетинг служба, рок: стална активност.

6. Наставити са добром праксом организовања анализе пролазности студената по предметима,
програмима и годинама студија и применити корективне мере.
Задужени: Руководиоци студијских програма, шефови катедри, руководиоци департмана и управа
Факултета, рок: стална активност.

7. Наставити са праксом адаптације и доградње постојећих простора, као и куповином нове
опреме, за потребе повишења нивоа квалитета наставе, рада лабораторија и научноистраживачког рада особља, улагањем сопствених средства, у складу са свим расположивим
могућностима.
Задужени: Управа Факултета, рок: стална активност.

8. Наставити са праксом успостављања системски заснованих процеса прибављања редовних
повратних информација са тржишта рада (од послодаваца) о квалитету стечених компетенција
студената након завршетка студија.
Задужени: Продекан за наставу, рок: први следећи циклус анкета и стално.

9. Пратити реализацију покренуте иницијативе за дефинисање критеријума на основу којих ће се
оцењивати да ли је наставник компетентан да изводи наставу на одређеном предмету.

10. Национални савет за високо образовање је именовао радну групу која би требала изнесе
закључке по овој иницијативи.
Задужени: Продекан за наставу, рок: стална активност.

11. Започети са изградњом НТ парка на простору некадашњег ТМД-а.
Задужени: Управа Факултета, рок: стална активност све до завршетка пројекта.

