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Прилог 1.3. Мере и антивности унапређења квалитета установе и студијских 
програма 
 
SWOT анализа елемената стратегије обезбеђења квалитета, стандарда и поступака за 
обезбеђење квалитета изведене на Техничком факултету “Михајло Пупин” у 
Зрењанину су, и поред значајних снага и шанси, указале на одређене слабости и 
опсасности. На бази претходног, издвојене су мере и анктивности за унапређење 
квалитета, дате у наставку, генерисане према Стандардима за самовредновање и 
оцењивање квалитета и сортиране према сличности. Посебно су издвојене корективне 
и превентивне мере које се односе на студијске програме. Рокови за реализацију ових 
мера и активности дати су оквирно, а генерално се односе на период унутар интервала 
самоевалуације, који је прописан Правилником о обезбеђењу квалитета и 
самовредновању. Одговорни за реализацију мера и активности наведених овде 
идентични су онима који се наводе у Стратегији квалитета, Правилнику о обезбеђењу 
квалитета и самовредновању, као другим документима који се могу односити на 
обезбеђење квалитета и/или поступак самоевалуације. 
 
Опште превентивне и корективине мере: 
 

 Мотивисање запослених на Факултету за учешће у процесу обезбеђења и 
унапређења квалитета.  

 Континуирана едукација запослених на Факултету за учешће у процесу 
обезбеђења квалитета.  

 Корективне мере за наставнике и сараднике код којих су уочени 
незадовољавајући резулати у наставном процесу, посебно ако се они 
понављају из године у годину. 

 Додатна едукација наставног особља о вештини комуникације и новим 
облицима наставе. 

 Наставници треба да активно приступају потребама привреде и отвореним 
позивима за домаће или стране научно-истраживачке пројекте. Усмерити пажњу 
пријављивању за националне научноистраживачке пројекте и међународне 
пројекте, ради повећања учешћа наставника и сарадника. 

 Даље развијати и унапређивати програм за развој научног подмлатка. 

 Стално подизање нивоа компетентности наставника и сарадника Факултета, 
кроз: подрстицање повећања научне продукције и већу ангажованост у 
националним и међународним научним пројектима. 

 Организовати активности на подизању рејтинга часописа које издаје Факултет. 

 Боља синхронизација научних истраживања на Факултету између различитих 
области истраживања и вредновање резултата научно-истраживачког рада на 
нивоу публикација у часописима са SCI листе. 

 Едуковање студената о неопходности њиховог учешћа у процесу обезбеђења и 
унапређења квалитета.  

 Повећати одзив студената свих година студија приликом анкетирања као и 
одзив дипломираних студената. 

 У складу са могућностима, прилагодити услове студирања студентима са 
посебним потребама.  

 Омогућити допунску помоћ у савладавању градива мање успешним студентима 
и даровитим студентима. 

 Интензивно улагање у одржавање и оспособљавање нових просторних 
капацитета, као и у опрему, опремање лабораторија и линценциране софтвере. 

 Потребно је учинити напоре да се у оквиру пројеката који се реализују, као и 
донација које су у току, набаве нови уређаји који ће омогућити даље 
побољшање квалитета резултата НИР-а. 
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 Набавка рачунарске и остале лабораторијске опреме треба да буде у функцији 
реализације акредитованих студијских програма. 

 Наставити континуирано усклађивање просторног капацитета и опреме са 
потребама наставног процеса и бројем студената. 

 Наставак активности промовисања Факултета као друштвено одговорног 
пословног субјекта, пре свега на регионалном, а затим и националном и 
међународном нивоу – повезивање Факултета са привредним и научно-
истрживачким институцијама. 

 Руководство Факултета треба да увећа своје активности у изналажењу 
средстава за инвестиције од оснивача, локалне заједнице, НИП-а и других 
потенцијалних извора.  

 Повећање активности руководства Факултета и свих запослених за обезбеђење 
средстава са пројеката, од оснивача и града, за амортизацију, реконструкцију, 
инвестиције и уређење постојећег простора - посебна пажња Анех зграде. 

 Унапређење транспарентности пословања. 

 Активно укључивање у рад Универзитета, као и повезивање са другим 
високошколским установама у земљи и региону са циљем размене искустава и 
уједначавања приступа проблематици обезбеђења и унапређења квалитета 
рада. 

 Тешње и конкретније повезивање са привредним субјектима у региону, како би 
се добила јаснија слика о њиховим потребама. 

 Укључивање Националне службе за запошљавање у активности на процени 
унапређењу компетенција дипломираних студената. 

 Повећање прихода се може остварити развојем нових студијских програма. 

 Контрола евиденције наставе и присуства студената. 

 Одржати континуитет праћења пролазности студената на испима, анализирати 
узроке и предузимати одговарајуће мере за превазилажење евентуалних 
пропуста.  

 У редовне активности Катедри Факултета укључити сталну контролу 
библиотечке грађе и исказивање потреба за обнављањем и унапређењем 
библиотечког фонда. 

 Повећати површину и уредити нов библиотечки и читаонички простор и 
приступити набавци неопходне информатичке опреме за бржи и квалитетнији 
рад Библиотеке, у циљу промовисања могућности коришћења Библиотеке и 
осталих информационих ресурса. 

 Издавачку делатност Факултета ускладити са потребама наставног процеса и 
Правилником о издавачкој делатности. 

 Обезбедити перманентно образовање и усавршавање ненаставног особља. 
 
Превентивне и корективне мере произашле из специфичних потреба студијских 
програма који се реализују на Факултету. 
 
Студијски програм ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 Формирање нових лабораторија са специјализованом рачунарском и 
комуникационом опремом, 

 Иновација наставних планова и програма са новим ИТ трендовима и 
технологијама, 

 Одређивање ментора студентима из редова наставног кадра, у циљу повећања 
пролазности студената на више године студија и смањење стопе одустајања од 
даљег студирања, 

 Развој он лине садржаја за  подршку учења на даљину. 
 
Студијски програм ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ 
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 Набавка актуелних литературних извора, потребних за побољшање квалитета 
знања студената. 

 Одређивање ментора студентима из редова наставног кадра, у циљу бољег 
укључивања студената у наставни процес и процесе унапређења квалитета 
наставног програма, односно повећања пролазности студената. 

 Унапређење препознатљивости студената који долазе са овог студијског 
програма, кроз промотивне активности Факултета, стручну праксу, учешће на 
такмичењима итд. 

 Редовна информисаност наставника о новим методама наставе. 
 
Студијски програм ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО 

 Стручну праксу студената организовати у трајању од 6 месеци према захтевима 
привреде.  

 Уважити захтеве студената и променити поједине садржаје предмета, позиције 
појединих предмета по семестрима као и позиције изборних односно обавезних 
предмета. 

 Интезивирати активности међународне сарадње.  

 Набавити опрему која је неопходна за лабораторије и лиценциране софтвере. 

 Повећати број наставника и сарадника на студијском програму. 

 Појачати сарадњу са привредом, у циљу повећања степена запослења 
свршених студената у своје пословање. 

 Интезивирати комуникацију са послодавцима и уважити њихово мишљење које 
се односи на оцену стечених компетенција свршених студената. 

 Повећати број активности који имају за циљ промовисање студијског програма, 
и активности студената. 

 Размотрити могућности имплементирања система за електронско учење и 
учења на даљину. 

 
Студијски програм ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 

 Јасно дефинисати услове при евентуалном преласку студента са једног на 
други студијски програм на Факултету, 

 Јасно дефинисати услове при евентуалном преласку студента са друге 
компатибилне високошколске установе, 

 Формирати нове лабораторијске и учионичке просторе, 

 Повећати број наставника и сарадника, 

 Користећи постојеће информационе ресурсе развити методе online едукације 
наставника, 

 Уважавање мишљења послодаваца путем чешће комуникације са 
послодавцима, а везано за оцену стечених компетенција свршених студената, 

 Редовна информисаност наставника о новим методама наставе. 
 
Студијски програм ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 Унапређење практичне наставе на стручним предметима кроз реализацију 
вежби у лабораторији за хемију. 

 Повећање капацитета у погледу сарадника у настави и асистената који би 
спроводили практичну наставу из предмета у чијој реализацији учествују 
предметни наставници са других факултета. 

 Повећање вертикалне проходности студената током студирања. 

 Повећање броја стручних посета студената и наставника привредним 
субјектима. 

 
Студијски програм ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – МАСТЕР 

 Проширење уписне квоте, 
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 Редовна набавка квалитетне и савремене рачунарске опреме и лиценцираног 
софтвера, 

 Формирање нових лабораторија са специјализованом рачунарском и 
комуникационом опремом, 

 Имплементација система учења на даљину. 

 Квалитетнија комуникација са осталим субјектима образовног система у 
Републици Србији. 

 
Студијски програм ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У Е-УПРАВИ И ПОСЛОВНИМ 
СИСТЕМИМА – МАСТЕР 

 Успостављње интезивније сарадње са државним органима и великим 
системима, 

 Набавка савремених специфичних   софтвера за рад са студентима а 
крактеристичним за велике пословне системе, , 

 Формирање нових лабораторија са специјализованом рачунарском и 
комуникационом опремом, 

 Развој онлине комуникације с наставницима и имплементација система учења 
на даљину. 

 Квалитетнија комуникација са осталим субјектима образовног система у 
Републици Србији, 

 Редовна информисаност наставника о новим методама наставе, 

 Редовна информисаност наставника о новим информационим и 
комуникационим технологијама, 

 Усмеравање  студената ка ужим специјализацијама у тим областима. 
 
Студијски програм ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ – МАСТЕР 

 Подстицање истраживачког рада код студената мастер студија кроз упућивање 
на Конференције и писање радова. 

 Унапређење препознатљивости студената који долазе са овог студијског 
програма, кроз промотивне активности Факултета, стручну праксу, учешће на 
такмичењима, истраживања итд. 

 Повећање броја места за упис на мастер студије у складу са могућностима. 
 
Студијски програм ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО – МАСТЕР 

 Стручну праксу студената организовати у трајању од 6 месеци према захтевима 
привреде.  

 Уважити захтеве студената и променити поједине садржаје предмета, позиције 
појединих предмета по семестрима као и позиције изборних односно обавезних 
предмета. 

 Интезивирати активности међународне сарадње.  

 Набавити опрему која је неопходна за лабораторије и линценциране софтвере. 

 Повећати број наставника и сарадника на студијском програму. 

 Појачати сарадњу са привредом, у циљу повећања степена запослења 
свршених студената у своје пословање. 

 Интезивирати комуникацију са послодавцима и уважити њихово мишљење које 
се односи на оцену стечених компетенција свршених студената. 

 Повећати број активности који имају за циљ промовисање студијског програма, 
и активности студената. 

 Размотрити могућности имплементирања система за електронско учење и 
учења на даљину. 

 
Студијски програм ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – МАСТЕР 
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 Повећање броја стручних посета студената и наставника привредним 
субјектима. 

 Обезбеђење буџетских места на мастер академским студијама. 
 
Студијски програм ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ – ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ 

 Додатне обуке за студенте доктоских студија, које се могу односити на 
унпређење квалитета научног истраживања, статистичке обраде података, 
писања научних радова итд. 

 Актуелизовање студијског програма, по основу унапређења стуктуире студијског 
програма, посебно увођења нових предмета и наставних јединица. 

 Подизање нивоа научне компетентности студената, путем усмерења ка писању 
научних радова, превасходно у часописима (национални часописи који су 
индескирани од стране Министарства просвете, науке и технолошког разувоја и 
часописи на SCI листи) као и на међународним конференцијама. 

 Укључивање што већег броја студената докторских студија на пројекте. 

 Даље промовисање студената докторских студија кроз активности Факултета. 

 Унапређење библитечке грађе из области менаџмента (набавка најновијих 
уџбеника са других факултета, као и најновијих дела најзначјнијих светских 
аутора из области менаџмента). 

 


