На основу члана 8. став 1. Правилника о самовредновању („Службени војни лист", број
4/12) Комисија за обезбеђење квалитета Универзитета одбране на својој 12.
седници одржаној 14.05.2013. године, доноси
МИШЉЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ ИЗВЕШТАЈА О САМОВРЕДНОВАЊУ
ОДБОРА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ
У ШКОЛСКОЈ 2011/2012. ГОДИНИ
Одбор за самовредновање Универзитета одбране у Београду је 13. маја 2013.
године саставио Извештај о самовредновању у школској 2011/2012. години и поднео
Комисији за обезбеђење квалитета Универзитета одбране у Београду ради давање
мишљења. Комисија за обезбеђење квалитета на седници одржаној 14.маја 2013.
године, разматрала је и усвојила Извештај о самовредновању Универзитета одбране у
школској 2011/2012. години. Комисија за обезбеђење квалитета даје позитивно
мишљење на Извештај о самовредновању Универзитета одбране у школској 2011/2012.
години и предлаже да Сенат Универзитета усвоји Извештај о самовредновању
Универзитета одбране у школској 2011/2012. години.
Комисија за обезбеђење квалитета утврдила је да су у процес обезбеђења,
праћења и унапређивања квалитета Универзитета одбране у Београду укључени сви
органи Универзитета и високошколских јединица у његовом саставу, у складу са
одредбама Правилника о стандардима и поступку обезбеђења квалитета („Службени
гласник РС" број 106/06). Извештај о самовреновању написан је према Упутству за
припрему извештаја о самовредновању високошколске установе.
Извештај о самовредновању састоји се из три дела: подаци о Универзитету,
процена испуњености свих стандарда квалитета и документи (датих у прилозима) на
основу којих је сачињен Извештај о самовреновању.
Универзитет одбране у Београду је утврдио Стратегију обезбеђења квалитета
коју је, на предлог Комисије за обезбеђење квалитета, на својој првој седници
одржаној 27.јуна 2012.године, донео Савет Универзитета. Овим основним
стратешким документом, Универзитет је дефинисао основне приоритете високог
образовања у области обезбеђења квалитета и начин њиховог остваривања, утврдио
своју мисију, циљеве, области и мере за обезбеђење квалитета и обавезу сачињавања
акционих планова за спровођење Стратегије.
Стратегију обезбеђења квалитета Војне академије усвојило је Наставно-научно
веће Војне академије 31.јануара 2013.године. Овај документ је измењен и допуњен
6.марта 2013.године и усвојен на Наставно-научном већу Војне академије. Стратегија
обезбеђења квалитета Војне академије је стратешки развојни документ из области
обезбеђења квалитета академског високог образовања у Војној академији, који
дефинише основне приоритете високог образовања у области обезбеђења квалитета.
Овим основним и општим развојним документом у области обезбељења квалитета
дефинисани су мисија, визија, циљеви, опредељења и принципи институционалног
система обезбеђења квалитета, утврђене су области обезбеђења квалитета и субјекти
система обезбеђења квалитета, као и мере за обезбеђење квалитета.
Стратегију обезбеђења квалитета Медицинског факултета Војномедицинске
академије је усвојио Савет Војномедицинске академије, 14.марта 2013. године. То је

стратешки развојни документ из области обезбеђења квалитета академског високог
образовања на Факултету, који дефинише основне приоритете високог образовања
у области обезбеђења квалитета, као и начин њиховог остварења. Стратегија
обезбеђења квалитета Медицинског факултета Војномедицинске академије
Универзитета одбране у Београду одражава у потпуности мисију Факултета и
директно је повезана са стратешким и оперативним плановима рада. Усмерена је ка
унапређивању свих процеса који се односе на квалитет наставе, научноистраживачког
рада, континуиране едукације и здравствене делатности у високошколској установи.
Стратегија обезбеђења квалитета објављена је на интернет страници. За спровођење
Стратегије обезбеђења квалитета написан је Акциони план, израђен у виду табеле, у
којој су дефинисане активности, одговорни за њихово спровођење, рокови и циљеви
које треба достићи.
Може се закључити да Универзитета одбране у Београду има успостављен
систем обезбеђења квалитета, који се састоји од усвојених процедура, одредаба
Статута Универзитета и одлука Сената, као и одговарајућих нормативних докумената
у оквиру система квалитета. Стандарди и поступци у процесу праћења, обезбеђења и
унапређења квалитета, као и субјекти који учествују у овом процесу јасно су
дефинисани. Постоје солидни услови за обављање свих дефинисаних активности.
Универзитет је обезбедио јавност у раду у области обезбеђења квалитета. О
резултатима самовредновања упознају се наставници, сарадници, кадети и јавност
преко стручних органа и путем објављених докумената на интернет страници.
У току 2012. године Комисија за обезбеђење квалитета одржала је девет седница:
• усвојила План рада Комисије за обезбеђење квалитета у 2012. години;
• усвојила предлог Стратегије за обезбеђење квалитета на Универзитету
одбране у Београду;
•

усвојила План за самовредновање на Универзитету одбране у
Београду и високошколским јединицама у његовом саставу;

•

утврдила и Сенату Универзитета одбране у Београду на даље надлежно
поступање доставила предлог чланова Одбора за самовредновање и
предлог Одлуке о спровођењу самовредновања на Универзитету одбране у
Београду;
формирала пет радних тела према активностима из Плана рада
Комисије за обезбеђење квалитета Универзитета одбране за 2012. годину,
на основу предлога високошколских јединица у саставу Универзитета одбране
у Београду;

•

•

формирала трочлане радне групе за израду извештаја о испуњености
стандарда за акредитацију студијских програма специјалистичких академских
студија из области медицине („Импланти у оралној медицини“ и „Орално
здравље и пародонтална медицина“) и студијског програма основних и
мастер академских студија из области Финансија;

•

анализирала

•

током четворогодишњег школовања;
анализирала успеха кадета 134, 135. и 136. класе Војне академије у
школској 2011/2012. години;

•

анализирала успеха кадета 1, 2. и 3. класе Медицинског факултета

успеха

кадета

133.

класе

Војне

академије

остварен

Војномедицинске академије;
•

анализирала евалуацију наставника и сарадника Војне
Медицинског факултета ВМА у школској 2011/2012 години.

академије

и

Узимајући у обзир целокупан Извештај о самовредновању у школској
2011/2012. години Комисија за обезбеђење квалитета истиче основне предности и
слабости у раду Универзитета одбране у Београду.
Предности:
1) Усвојена Стратегија за обезбеђење квалитета.
2) Успостављен систем обезбеђења квалитета.
3) Усвојени нормативни акти из области обезбеђења квалитета: (Правилник о
обезбеђењу квалитета, Правилник о самовредновању; Правилник о кадетскомстуденстском вредновању квалитета студија и педагошког рада наставника,
Правилник о доношењу студијских програма; Правилник о избору наставника;
Критеријуми за избор наставника; Правилник о научноистраживачком раду;
Правилник о уџбеницима);
4) Постоји Акциони план.
5) Довољан број наставника и сарадника за квалитетно извођење наставе.
6) Постојање потребних нормативних аката који регулишу рад Универзитета.
7) Активно учешће кадета у органима и стручним телима Универзитета и у
раду органа за обезбеђење квалитета.
Слабости:
1) Несразмеран однос између броја наставника запослених на Војној
академији, наставника из Министарства одбране и Војске Србије,
пензионисаних наставника и наставника из цивилних образовних
институција;
2) Нерешен статус наставног кадра уоште на Универзитету одбране, а
нарочито у оквиру Медицинског факултета Војномедицинске академије
3) Недовољна свест појединих наставника, сарадника и дела кадета о значају
процеса обезбеђења квалитета и недовољна заинтересованост за учешће
у активностима из те области.
4) Недовољна мотивисаност кадета да учествују у пословима везаним за контролу
и унапређење квалитета рада.
5) Недовољна кадровска подршка раду Комисије за обезбеђење квалитета.
Препоруке:
1) У наредном периоду потребно је додатно ангажовање и управе и чланова
Комисије за обезбеђење квалитета у реализацији корективних и превентивних
мера за сваки стандард предвиђених Извештајем.
2) Додатно мотивисати наставнике и сараднике за ангажовање на пословима у
области унапређења квалитета.
3) Перманентно радити на образовању кадета о значају њиховог ангажовања на
пословима унапређења квалитета. Такође треба јачати сарадњу са Кадетским
парламентом у области анализе резултата периодичних вредновања квалитета
наставе и доношења предлога корективних и превентивних мера.

4) Решити статус наставног кадра на Универзитету одбране, а нарочито у оквиру
Медицинског факултета Војномедицинске академије,
5) Унапредити организацију и формацију високошколских јединица Универзитета;
6) системским документима уредити и разграничити надлежности у погледу
функционисања и располагања финансијским средствима научноистраживачког
рада
7) Перманентно радити на подизању нивоа свести наставника и кадета о
значају вредновања квалитета наставе и њиховој мотивацији за учешће у
активностима у области унапређења квалитета.

