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УВОД
Факултет за право, јавну управу и безбедност Универзитетa „Џон Незбит“, у даљем
тексту факултет, спровео је поступак самовредновања у свим областима обезбеђења
квалитета предвиђених Законом о високом образовању и Правилником о стандардима за
самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа Националног
савета за високо образовање Републике Србије.
Извештај о самовредновању урађен је према Упутству за припрему извештаја за
самовредновање високошколске установе Комисије за акредитацију и проверу квалитета
високошколских установа Републике Србије.
Поступак самовредновања организовала је и спровела Комисија за квалитет
Факултета за право, јавну управу и безбедност, бирана на Наставно-научном већу
Факултета, 2012. године. Комисију чине представници наставног и ненаставног особља и
представници студената.
Поступак за самовредновање спроведен је у складу са Правилником о
самовредновању и контроли квалитета Универзитета „Џон Незбит“ (бившег Мегатренд
универзитета). У поступку самовредновања коришћени су различити, извори и методи за
прикупљање података, примерени овом типу анализе: анализа садржаја службене
документације, интервју са одговорним носиоцима послова у оквиру радних тела
Факултета, испитивање студената применом технике анкетног испитивања и инструмента
анкетног упитника о квалитету наставног процеса, SWOT анализа, и друге методе.
Овакав приступ омогућио је да се из различитих перспектива сагледа квалитет
студијских програма и наставног процеса, исходи учења, услови рада студената,
наставника и сарадника, рад факултетских служби и друго, и на тај начин стекне
свеобухватан и објективан увид у све области рада Факултета.
Једна од кључних метода за прикупљање података била је и метода испитивања
применом технике анкетног испитивања, којим су анкетирани студенти два пута годишње,
у сваком семестру по једно анкетирање, углавном при крају завршетка семестра.
Анкетирање је део редовног институционалног система управљања квалитетом, који
обезбеђује унапређивање рада Факултета у свим областима деловања, развијање културе
квалитета, као и мотивисање свих запослених за веће лично ангажовање и поштовање
утврђених стандарда квалитета.
Процењена је испуњеност сваког од стандарда за самовредновање и оцењивање
квалитета високошколске установе које је прописао Национални савет за високо
образовање Републике Србије.
Извештај о самовредновању Факултета за право, јавну управу и безбедност пружа
неопходне информације о свим аспектима квалитета и служи као основ за отклањање
уочених слабости и свеукупно унапређивање његовог рада и развоја, као и основ за
подношење захтева за спољашњу проверу квалитета Факултета.
Факултет за право, јавну управу и безбедност је самостална високошколска,
образовно-научна установа, са својством правног лица, у саставу Универзитета „Џон
Незбит“ (у даљем т екст у Универзитета) , са правима и обавезама које му припадају на
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основу Закона и Статута. Припада пољу друштвено-хуманистичких наука, са седиштем у
Новом Београду, Булевар Уметности 29 и web адресом: www.fpjub.nezbit.edu.rs.
Факултет је основан 2005. године, под називом Факултет за државну управу и
администрацију, у саставу Мегатренд универзитета у Београду и регистрован код
Привредног суда у Београду са матичним бројем јединственог регистра 5-869-00.
Настава на основним студијама започела је 1. октобра 2005. године. Прву генерацију
студената школске 2005/06. године чинило је 30 студената. Од оснивања, Факултет је
организовао наставу у четворогодишњем трајању, за стицање дипломе високог
образовања (дипломирани правник).
У школској 2005/2006. на Факултету су се одржавале магистарске студије у
двогодишњем трајању. Мастер академске студије уведене су од школске 2006/2007.
године, а докторске академске студије изводе се од школске 2009/2010. године.
Решењем о допуни дозволе за рад Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Владе Републике Србије, Факултет за државну управу и администрацију је
променио назив у Факултет за право, јавну управу и безбедност.
На Факултету се тренутно реализују основне академске студије на два студијска
програма „Право и безбедност“ и „Јавна управа“ у четворогодишњем трајању, за стицање
звања дипломирани правник са 240 ЕСПБ бодова, као и једногодишње, двосеместралне
мастер академске студије права, јавне управе и безбедности које носе 60 ЕСПБ бодова и
трогодишње докторске академске студије права, јавне управе и безбедности са 180 ЕСПБ
бодова.
Факултет организује научноистраживачки рад у областима правних и других
друштвено-хуманистичких наука и самостално или у сарадњи са другим научнообразовним организацијама обавља основна, примењена и развојна истраживања у циљу
развоја образовне и научне делатности.
У претходном петогодишњем пројектном циклусу, Факултет је био носилац пројекта
број: 47004, "Унапређење јавних политика у Србији у функцији побољшања социјалне
сигурности грађана и одрживог привредног раста", који је финсиран из буџета
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и Темпус
пројекта: „Развој студија јавне управе и управљања у Србији“ (Development of public
administration and management studies in Serbia), шифра пројекта: 144889-Темпус-2008-РСЈПЦР, који је финасиран од стране Европске комисије (95%) и суфинансиран од
Мегатренд универзитета са 5%.
На Факултету је основана научноистраживачка јединица - Центар за проучавање
јавне управе, који је опремљен најсавременијом информатичком опремом. Центар има
приступ базама свих прописа објављених у Србији, као и базама стручних и научних
књига и часописа из области права, јавне управе и безбедности у земљи и свету.
Наставно особље чини укупно 48 запослених наставника и сарадника, од чега је 21
са пуним радним временом, један наставник у сталном радном односу са 50%, 8
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наставника по уговору о допунском раду , 6 асистената и 12 сарадника у настави.
Наставно
звање
Професор емеритус
Редовни професор
Ванредни професор
Доцент
Наставник страног језика
Асистент
Сарадник у настави
Свега

Преглед запосленог наставног особља
Стални р/о са
По уговору о делу
Пуно радно
време (100%)
50%
8
3
8
2
6
12
39

1

1

2
3
3
8

Укупно

11
6
11
2
6
12
48

Наставно особље са пуним радним временом 100% обезбеђује 76,84 %
покривености предмета на свим студијским програмима Факултета.
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СТАНДАРД 1: СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА
Високошколска установа утврђује стратегију обезбеђења квалитета, која је доступна
јавности.

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 1
Универзитет „Џон Незбит“ (у даљем тексту Универзитет), и сви факултети у
његовом саставу обезбеђују квалитет у свим аспектима своје образовне мисије,
реализујући академске и струковне студијске програме у различитим научним пољима и
уметничким областима.
Политика осигурања квалитета одражава мисију и вредности Факултета и уско је
повезана са плановима и активностима Факултета. Полазећи од стандарда и смерница
Националног савета за високо образовање, Универзитет је 25.1.2012. године усвојио
Стратегију обезбеђења квалитета и успоставио универзитетски систем за квалитет, чиме
се јасно определио за трајно унапређивање квалитета своје образовне и научне
делатности.
Систем квалитета на Универзитету и Факултету за право, јавну управу и безбедност
заснива се на три стратешка документа: Стратегија обезбеђења квалитета (Прилог 1.1),
Мере и субјекти за обезбеђење квалитета (Прилог 1.2) и Акциони план за спровођење
стратегије (Прилог 1.3). Овим општим, развојним документима у области обезбеђења
квалитета, дефинисане су визија, мисија, циљеви, опредељења и принципи
институционалног система обезбеђења и унапређивања квалитета, т е утврђене области
обезбеђења квалитета и субјекти система обезбеђења квалитета, као и конк р ет не мере
за обезбеђење квалитета и начин операционализације система квалитета.
Циљеви дефинисани Стратегијом обезбеђења квалитета су: обезбеђење високих
стандарда квалитета образовног, научноистраживачког и стручног рада, ради стварања
услова за укључивање Факултета у јединствени европски академски простор и давање
доприноса развоју друштвене заједнице у условима опште трансформације друштва.
Обезбеђењем и сталним унапређивањем квалитета, Факултет је постигао највиши ниво
квалитета студијских програма, наставног процеса, научноистраживачког и стручног рада,
перманентно унапређивао целокупну образовну делатност и код факултетског особља
развијао организациону културу квалитета.
Доследном применом стратегије обезбеђења квалитета, Факултет је за 11 година
успешног рада постао модеран, препознатљив и атрактиван факултет за студије права,
јавне управе и безбедности, упоредив се факултетима у Европи сличног профила и
капацитета. Факултет је стратешки опредељен да у свом раду перманентно повезује
образовну делатност (преношење знања), научноистраживачку делатност (производњу
знања) и стручну делатност (примену знања).
У организовању и деловању, Факултет доследно спроводи своје обавезе и
одговорности које се односе на квалитет. Оваквим приступом Факултет изражава нову
организациону културу квалитета и практичним примером показује активно укључивање
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у Европски простор високог образовања (European Higher Education Area – EHEA).
Применом Стратегије о обезбеђењу квалитета, Факултет се определио да перманентно
прати и уважава нове идеје, принципе и трендове у развоју европског високошколског
образовања, настојећи да својим квалитетним радом допринесе изградњи друштва
знања, одрживом развоју заједнице, развијању концепта доживотног учења и
промовисању универзалних вредности и циљева савременог универзитетског образовања.
Имплементација и развој система управљања квалитетом засновани су на
проактивном приступу, што подразумева укључивање свих запослених на Факултету, као
и пуну партиципацију студената.
Успостављени систем управљања квалитетом је флексибилан, тј. изграђен је на
начин који обезбеђује његово несметано прилагођавање и интегрисање у јединствени
систем управљања квалитетом на Универзитету, уз уважавање интегративне функције
Универзитета.
Доследном применом Стратегије обезбеђења квалитета у протеклом трогодишњем
периоду, Факултет је остварио образовну и научноистраживачку визију и мисију а, пре
свега, повећао је квалитет и ефикасност у реализацији студијских програма, истовремено
стварајући отворено и привлачно окружење за студије права, јавне управе и безбедности
које се реализују на Факултету. У протекле три године, Факултет је темељним,
професионалним образовно-васпитним радом успешно остварио сва три постављена
стратешка циља: (1) повећање квалитета и ефикасности студирања, (2) унапрећење
научноистраживачког рада и (3) стварање претпоставке за целоживотно образовање својих
студената.
Дефинисани циљеви који се односе на квалитет су у потпуности остварени у
протекле три године. Политика, визија и мисија Факултета се успешно реализују, систем
осигурања квалитета је унапређен и успешно се примењује, а постојеће процедуре за
обезбеђење квалитета су прецизно дефинисане и активности на Факултету се одвијају у
складу са њима.
Надлежни органи Факултета на крају сваке школске године врше преиспитивање и
унапређивање активности на спровођењу Стратегије обезбеђивања квалитета на бази
увида у резултате функционисања система управљања квалитетом и предузимају
одговарајуће мере.
б) У оквиру овог стандарда, методом SWOT анализе, Факултет је анализирао и
оценио предности, слабости, могућности и опасности:
Предности:




Универзитет има јасну и препознатљиву Стратегију обезбеђења квалитета. Систем
управљања квалитетом је веома развијен и објављен, примењује се и унапређује у
складу са захтевима стандарда JUS ISO 9001:2001.
Процедурама предвиђеним у оквиру система квалитета обухваћене су све области и
сви процеси на Универзитету и Факултету за право, јавну управу и безбедност.
Органи и тела која се баве управљањем квалитетом имају много више знања и
искуства него пре три године, а организациона култура квалитета на Факултету данас
је неупоредиво боља и квалитетнија него раније.
Слабости:
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 Мере за обезбеђење квалитета још век нису постале предмет свих наставника и
сарадника на Факултету.
 Информатичко-технолошка подршка систему квалитета није на највишем нивоу.
Могућности:




На Универзитету и Факултету постоје услови за перманентно, системско
унапређивање и развој Система обезбеђења квалитета.
Могуће је укључити већи број студената у евалуацију већине питања која се односе на
систем квалитета.
Могуће је проширивање тематских анализа за главна питања која предвиђа Стратегија
за обезбеђење квалитета.
Опасности:




Преоптерећеност чланова, органа и тела који се баве системом квалитета другим
обавезама.
Оспособљеност мањег броја наставника, асистената и сарадника за питања ефикасног
управљања системом квалитета.
в) Предлог мера и активности за унапређивање квалитета

1. Неопходно је обезбедити наставак доследног остваривања обавеза и одговорности за
систем квалитета на сваком радном месту, у свим органима и телима Факултета и у
свакој области деловања.
2. Потребно је укључити више наставника, асистената и сарадника у управљање
системом квалитета на Факултету.
3. Наставити са организовањем едукационих семинара и других облика оспособљавања
за успешан рад на систему квалитета, коришћењем специјализованих, интерних и
екстерних организација и тела који се уже баве стандардима квалитета
високошколских установа.
4. Масовније укључити студенте ради њиховог већег ангажовања на свим питањима која
се односе на систем квалитета.
г) Показатељи и прилози за стандард 1:
Прилог 1.1. Стратегија обезбеђења квалитета
Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења квалитета
Прилог 1.3.Акциони план за спровођење стратегије и одлуке о његовом усвајању и
допунама (уколико их је било).
Прилог 1.3.1. Одлука о усвајању акционог плана
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СТАНДАРД 2: СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
Високошколска установа утврђује начин (стандарде) и поступке за обезбеђење
квалитета свог рада, који су доступни јавности.

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 2
Универзитет дужи низ година у континуитету има усвојена и развијена стратешка
докумената у области квалитета чији је циљ обезбеђење, праћење и унапређивање
квалитета образовног, научног, стручног и уметничког рада на Универзитету и свим
факултетима у његовом саставу. То су, пре свега, Стратегија обезбеђења квалитета,
Правилник о самовредновању и контроли квалитета и Пословник квалитета, који су
доступни јавности.
Ова документа сачињена су према областима обезбеђења квалитета које су одређене
од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа
Републике Србије. Овим документима изграђен је стабилан институционални систем
управљања квалитетом у свим областима рада Факултета за право, јавну управу и
безбедност. Њима с у утврђена подручја обезбеђења квалитета, стандарди за обезбеђење
квалитета, тј. минимални ниво квалитета рада и поступци за обезбеђење квалитета, што
укључује регулисање састава, надлежности, овлашћења и начин поступања субјеката
надлежних за управљање, праћење, процену, унапређивање и развој квалитета.
Стратегија обезбеђења квалитета дефинише основне приоритете високог образовања
у области обезбеђења квалитета као и начине његовог остваривања. Овим стратешким
документом дефинисани су визија, мисија и циљеви Факултета и Универзитета.
Најважнији циљеви обезбеђења квалитета су: (1) стално унапређивање система квалитета,
(2) унапређивање квалитета постојећих студијских програма, постизање високог квалитета
образовног процеса и ефикасног студирања, (3) унапређивање научноистраживачког и
уметничког рада наставног кадра, (4) стварање наставног подмлатка и (6) сарадња са
сродним домаћим и страним факултетима, институтима и универзитетима.
Стратегијом обезбеђења квалитета утврђене су области обезбеђења квалитета, и то:
а) студијски програми, б) настава, в) наставно особље, г) научно-истраживачки рад, д)
оцењивање студената, ђ) уџбеници, е) литература и библиотека, ж) процес управљања
системом квалитета, з) систем праћења и провера система квалитета, и) јавност рада итд.
Правилником о самовредновању и контроли квалитета уређен је начин и поступак
самовредновања и начин обезбеђења и унапређивања квалитета Универзитета и факултета
у његовом саставу. Самовредновање је поступак у коме Универзитет и сви факултети који
га чине оцењују квалитет сопственог рада. Ова обавеза оцењивања је континуирана.
Стандарди за обезбеђење квалитета садрже минимални ниво квалитета који Универзитет и
факултети у његовом саставу гарантују својим радом. Поступци (процедуре) за
обезбеђење квалитета утврђују се посебно за сваку од области у којима се врши
обезбеђење квалитета и њих доноси Сенат Универзитета.
Пословник квалитета је основни документ Система квалитета. Пословником о
квалитету детаљно се дефинише управљање документима и процесима у систему
менаџментом квалитета, као и одговорност руководства која је дефинисана путем
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разрађивања процеса планирања, одговорности, овлашћења, комуницирања и
преиспитивања. Поред тога, разрађене су и теме менаџмента ресурсима, реализација
делатности факултета, односно реализација кључних процеса у њима и прецизирани
поступци мерења, анализе и побољшања.
Пословник о квалитету описује и дефинише Систем управљања квалитетом и
примењује се у свим процесима рада. Пословник о квалитету је усаглашен са захтевима и
стандардима JUS ISO 9001:2001. Систем Управљања квалитетом подржан је следећим
документима: 1) политиком квалитета, 2) процедурама и упутствима који дефинишу
начин (стандарде) и поступке за обезбеђење квалитета свог рада. Политика квалитета
представља основу за пројектовање процедура и за примену свих процеса битних за
остваривање циљева квалитета.
Процедуре о регулисању сваке појединачне области у раду Универзитета „Џон
Незбит“ и Факултета налазе се на веб-сајту Универзитета у делу Систем квалитета
http://nezbit.edu.rs/o-univerzitetu/sistem-kvaliteta/ . Ради се о разрађеним процедурама које
се односе на библиотеку; набавку и одржавање средстава за рад; израду завршних радова
на студијама I, II, и III степена; наставу, научноистраживачки рад; одговорност
руководства – планирање и преиспитивање; политике и пословнике; пријем кадрова,
избор у звање и одобравање одсуства и финансијских средстава; признавање страних
диплома; процесе студентске службе; промоцију и маркетинг; развој и управљање
документима.
У оквиру дела квалитета о одговорности руководства, дато је прецизно упутство за
преиспитивање од стране руководства, а у делу о интерном проверавању постоје засебни
документи: Поступак за управљање корективним мерама, Процедура интерне провере
квалитета и Процедура за управљање неусаглашеностима.
Овим документима дефинисани су стандарди и поступци за обезбеђивање квалитета
и они су објављени на универзитетском Веб-сајту. На Факултету за право, јавну управу и
безбедност, као резултат перманентног подстицања, изграђена је култура квалитета и
одговорност за квалитет на сваком радном месту и у свим подручјима деловања.
Успостављени поступци и њихова примена обезбеђују квалитет на свим нивоима студија
на Факултету.
У свим поступцима обезбеђивања квалитета, Факултет се руководи прихваћеним
вредностима на Универзитету – јединство наставе и научноистраживачког рада, креативни
пренос знања у складу са педагошким принципима, међусобно поштовање и заједнички
рад наставника и студената, развој принципа одговорности и поштовање етичких
стандарда.
Студентска евалуација која се спроводи два пута годишње, једном у зимском и
једном у летњем семестру, путем одговарајућих анкетних упитника један је од основних
механизама за оцену наставе и свих других услова студирања на Факултету.
Документа о квалитету доступна су јавности на интернет страници Универзитета:
(http://nezbit.edu.rs/o-univerzitetu/sistem-kvaliteta/)
Универзитет је усвојио документе којима су дефинисани стандарди квалитета и
утврђене надлежности појединих субјеката у Систему мера обезбеђења квалитета.
Усвојена документа која се односе на квалитет испуњавају све неопходне елементе према
упутству Комисије за акредитацију и контролу квалитета високошколских установа у
Републике Србији.
Руководство Универзитета редовно (једном годишње) преиспитује Систем
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обезбеђења квалитета у циљу провере његове ефикасности и ефективности у односу на
успостављену политику и циљеве квалитета. Преиспитивање система обезбеђења
квалитета врши се на основу годишњих извештаја о раду Комисије за квалитет
универзитета „Џон Незбит“ и Комисијe за квалитет на Факултету.
б) На оквиру овог стандарда, методом SWOT анализе, Факултет је анализирао и
оценио предности, слабости, могућности и опасности:
Предности






Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета дефинисани су документима
Универзитета о квалитету.
Процедуре за обезбеђивање квалитета прецизно дефинишу стандарде, поступке и
њихове носиоце.
Усвојена документа која се односе на обезбеђивање квалитета доступна су јавности
на интернет страници Универзитета и Факултета.
Усвојени су стандарди и поступци за унапређивање и обезбеђивање квалитета.
Стечено је значајно искуство у претходном трогодишњем спровођењу система
квалитета на Факултету за право, јавну управу и безбедност.
Слабости

Постоји незаинтересованост мањег броја наставника, сарадника и студената за веће
учешће у активностима која се односе на спровођење система квалитета.
Могућности
Створени су сви потребни услови за веће учешће студената и наставног особља у
активностима на спровођењу и оцени стандарда и поступака који се односе на квалитет.
Опасности
Мали број наставника и сарадника се укључује у активности управљања квалитетом
и недовољна је њихова мотивисаност за веће ангажовање на овим питањима.
в) Процена испуњености и предлози мера за унапређивање квалитета стандарда 2
Усвајањем стандарда и поступака за обезбеђење и унапређење квалитета, Плана
рада и процедура за праћење и унапређење квалитета и годишњих извештаја о раду
Комисије за унутрашње осигурање квалита Факултета за право, јавну управу и
безбедност, испуњен је стандард 2.
Утврђени стандарди и поступци за обезбеђење и унапређивање квалитета, у
претходном трогодишњем периоду, периодично су преиспитивани у циљу њиховог
унапређивања, са тенденцијом да се ниво квалитета подиже и креирају ефикасније
подстицајне и корективне мере за унапређивање квалитета.
У том смислу, неопходно је и даље развијати процес унапређивања поступака за
обезбеђење система квалитета у циљу њихове прецизности и свеобухватности.
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г) Показатељи и прилози за стандард 2:
Прилог 2.1. Усвојени документ - Стандарди и поступци за обезбеђење и унапређење
квалитета високошколске установе
Прилог 2.2. Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење квалитета
високошколске установе у оквиру стандарда квалитета
Прилог 2.3. Усвојени годишњи извештаји о раду успостављеног тела (комисије, одбора,
центара) за унутрашње осигурање квалитета високошколске установе

СТАНДАРД 3: СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА
Високошколска установа изграђује организациону структуру за обезбеђење квалитета.

а) Опис стања, анализа и процена стандарда 3
Универзитет има успостављен Систем обезбеђења квалитета који је регулисан
Статутом Универзитета, Стратегијом обезбеђења квалитета и Пословником о квалитету.
Процес успостављања и функционисања система квалитета је у потпуности транспарентан
за студенте и запослене и јавно је доступан.
Општим актима Универзитета који се односе на систем квалитета одређени су
основни субјекти институционалног система обезбеђења квалитета, и то су: Комисија за
контролу квалитета универзитета Џон Незбит, Комисија за квалитет Факултета за право,
јавну управу и безбедност и тим за интерну проверу квалитета Факултета.
Универзитет и Факултет за право, јавну управу и безбедност успоставили су
одговарајућу организациону структуру за управљање системом квалитета.
У систему обезбеђења квалитета Универзитета „Џон Незбит“ процеси одлучивања,
компетенције и одговорности органа управљања, органа пословођења, надлежности
стручних органа, наставника, сарадника и студената факултета за право, јавну управу и
безбедност су на јасан начин дефинисани, јавно саопштени и квалитетно имплементирани.
Сви процеси у систему обезбеђења квалитета и надлежности субјеката у њима објављени
су на веб-сајту Универзитета (http://nezbit.edu.rs/o-univerzitetu/sistem-kvaliteta/) .
Комисија за контролу квалитета Универзитета одговорна је за праћење, обезбеђење и
унапређивање квалитета у свим областима. Организација, делокруг и начин рада Комисије
регулисани су Пословником о њеном раду. Комисија у свом саставу има 17 чланова и бира
је Сенат Универзитета.
Комисија усваја политику управљања квалитетом, врши контролу квалитета, усваја
документа система квалитета, анализира извештаје о преиспитивању система квалитета,
као и извештаје о интерним и екстерним проверама квалитета и Извештај о квалитету.
Комисија, такође, даје налог за спровођење корективних и/или превентивних мера,
одређује тимове за унапређивање система квалитета и развија и унапређује његове
мотивационе
елементе.
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Комисија за квалитет Факултета за право, јавну управу и безбедност именована је
одлуком ННВ Факултета у складу са Статутом. Комисија има седам чланова: два
наставника, два сарадника, два представника ненаставног особља и једног студента.
Комисија за контролу квалитета сваке године, два пута годишње вршила је
евалуацију процеса наставе. Евалуацију су спроводили интерни проверивачи за сваки
студијски програм и за сваки стандард квалитета. После прикупљених података путем
анкете, новоформирани Центар за евалуацију вршио је детаљну статистичку обраду
података и сачињавао извештаје које је редовно разматрала управа Факултета. На основу
извештаја Центра за интерну евалуацију, управа Факултета је предлагала корективне мере,
које спроводио декан Факултета са продеканима.
У протекле три године, Комисија за квалитет Факултета пратила је, анализирала и
контролисала све процесе који се тичу наставе и других активности и покретала је
одговарајуће иницијативе и предлоге за унапређивање постојећих решења. Важну
усмеравајућу улогу у томе имао је декан Факултета и продекани за наставу, други и трећи
циклус студија и науку, будући да они добро познају све процесе, вредности, слабости и
проблеме на Факултету.
Комисија за квалитет се посебно и систематски бавила кључним питањима која су
најважнија за студенте – покривеност предмета уџбеничком и широм литературом,
анализа жалби студената, анализа успешности студирања у одређеном наставном периоду,
као и други облици провере квалитета који су посебно важни за одвијање наставе и свих
других питања за која су студенти посебно заинтересовани.
Учешће студената Факултета у спровођењу Стратегије обезбеђења квалитета је било
значајно и корисно. Активност студената и њихова улога у систему квалитета дефинисана
је Правилником о самовредновању и контроли квалитета Универзитета (члан 25
Правилника). Улога студената у протекле три године остваривана је на три начина: радом
студентских организација, учешћем студентских представника у органима и телима
Факултета, као и учешћем у раду органа за обезбеђење квалитета, и посебно учешћем у
студентској анкети која се сваке године спроводи на Факултету.
Најзначајнија улога студената у обезбеђивању квалитета реализована је њиховим
редовним анкетирањем. На Факултету за право, јавну управу и безбедност анкетирање се
спроводило два пута годишње и то на крају сваког семестра. Путем анонимног анкетног
испитивања, студенти су слободно износили своје ставове и оцењивали кључна питања
наставе и услова студирања.
Евалуација наставе рађена је сагласно захтевима који произлазе из позитивног
законодавства и Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета
високошколских установа које је донео Национални савет за високо образовање, као и
Упутства за оцену наставног кадра у оквиру Система квалитета Универзитета.
У протекле три године у анкетном испитивању учествовало је редовно преко 70 %
студената. Анкета је била анонимна, односила се на рад наставника и сарадника, као и на
друга питања која проистичу из стандарда. Студенти су по свим питањима из анкете
давали оцене од 1 до 5. Резултати анкете редовно су сумирани, по сваком наставнику и
сараднику појединачно. У извештајима за наставнике и сараднике посебно су исказане
просечне оцене по појединим питањима. Резултате анкете редовно је разматрала управа
Факултета и у зависности од њих предузимала одговарајуће мере.
Резултати евалуације путем анкетирања студената по годинама студија биће
детаљније приказани и образложени у анализи примене стандарда за сваку област
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појединачно.
Важну улогу у систему квалитета у протекле три године ималиа су и следећа
документа: Поступак за управљање превентивним мерама и Поступак за управљање
корективним мерама, Процедура за управљање неусаглашеностима, Извештај о интерним
проверама, Годишњи извештај о екстерним проверама. Сва документа објављена су на
веб-сајту универзитета Џон Незбит (http://nezbit.edu.rs/o-univerzitetu/sistem-kvaliteta/) .
Наставно-научно веће Факултета доносило је годишњи план који се односио на
наставу, научноистраживачки рад, као и на рад наставника и сарадника, а сва ова питања
имала су за циљ побољшање квалитета у свим областима које предвиђају стандарди
квалитета. Наставно-научно веће, је такође, доносило и Програм нучноистраживачког
рада који је својом реализацијом утицао на унапређивање квалитета на Факултету.
Факултет је сваке године, у оквиру процедура предвиђених системом квалитета,
усвајао планове активности у свакој области у којој је евидентирана потреба за праћењем
и (или) повећањем квалитета. Могућности за унапређивање квалитета разматране су на
седницама Наставно-научног већа, посебно поводом годишњег извештаја о раду
наставника и сарадника или поводом анкетирања студената које се реализује два пута
годишње.
Факултет за право, јавну управу и безбедност у потпуности је остварио циљеве и
испунио захтеве постављене стандардом 3.
Факултет има Комисију за квалитет, примењује све мере предвиђене системом
квалитета у складу са својим надлежностима. Статут Факултета дефинише састав, рад и
надлежности Комисије за квалитет. Сва документа која се односе на систем квалитета
доступна су студентима, запосленима и јавности.
Систем обезбеђења квалитета у потпуности је имплементиран. Сваке године је
спроведено анкетирање студената по питањима важним за квалитет наставе и осталих
области рада Факултета, а резултати анкета су коришћени за унапређење квалитета.
б) SWOT анализа








Предности:
Комисија за контролу квалитета континуирано ради и обезбеђује имплементацију
система квалитета.
Надлежности органа управљања и Комисије за квалитет јасно су дефинисане.
Сва усвојена документа која се односе на обезбеђење квалитета доступна су јавности
на интернет страници Универзитета и Факултета.
Слабости:
Због преношења надлежности анкетирања студената на Центар за интерну
евалуацију, мали број запослених на Факултету има квалификације интерног
проверивача.
Недовољан број запослених на Факултету је ефективно ангажован у поступцима
обезбеђења Факултета.
Студенти не показују велико интересовање за активно учешће у систему квалитета.
Могућности:
Управа Факултета је заинтересована за унапређивање система квалитета.
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 Организациона култура Факултета је на вишем нивоу него претходне три године.
 Обука већег броја запослених и њихово интензивније укључивање у процесе и
поступке за обезбеђење система квалитета.
Опасности:
 Комисија за квалитет Факултета нема пуни капацитет рада, јер јој недостаје
адекватна административно-техничка подршка са Универзитета.
 Мали број запослених и студената вољан је да се добровољно ангажује у области
управљања квалитетом.
в) Предлог мера и активности за унапређивање квалитета Стандарда 3
1. Комисија за квалитет треба да унапреди постојећа докумената система квалитета како би их
ускладила са новим захтевима и стандардима.
2. Комисија за квалитет треба да детаљније анализира спровођење процедура квалитета и на
основу резултата анализе ревидира одређене процедуре.
3. Потребно је пружити бољу административно-техничку подршку Комисији за квалитет.

г) Показатељи и прилози за Стандард 3:
Прилог 3.1. Формално успостављено тело (комисија, одбор, центар) са конкретном
одговорношћу за унутрашње осигурање квалитета у високошколској установи
(извод из Статута) и опис рада (до 100 речи).
Прилог 3.1.1. Формално успостављено тело за унутрашње осигурање квалитета
Прилог 3.1.2. Извод из Статута којим се уређује унутрашње осигурање квалитета
Прилог 3.2. Списак свих анкета
Прилог 3.3 Документ о анализи резултата анкета и о усвајању корективних и
превентивних мера

СТАНДАРД 4: КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
Квалитет студијског програма обезбеђује се кроз праћење и проверу његових циљева, структуре,
радног оптерећења студената, као и кроз осавремењивање садржаја и стално прикупљање
информација о квалитету програма од одговарајућих организација из окружења.

а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 4
Студијски програми основних академских, мастер и докторских академских студија
усклађени су са савременим светским токовима и стањем науке и струке у области права и јавне
управе и безбедности, и упоредиви су са студијским програмима одговарајућих страних
високошколских установа. Факултет има једанаестогодишње искуство у организацији и
остваривању основних, мастер и докторских академских студија у области права, јавне управе и
безбедности. Прилагођавајући се савременим захтевима и стандардима високошколског
образовања, а имајући у виду људске, просторне, техничке, библиотечке, информатичке и друге
ресурсе, у протекле три године Факултет је реализовао четири акредитована студијска програма
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из области права, јавне управе и безбедности, и то:
1) Студијски програм основних академских студија „Право и безбедност“, у трајању о д
4 године (240 ЕСПБ).
2) Студијски програм основних академских студија „Јавна управа“, у трајању о д 4
године (240 ЕСПБ).
3) Студијски програм мастер академских студија „Право, јавна управа и безбедност“, у
трајању од 1 године (60 ЕСПБ).
4) Студијски програм докторских академских студија „право, јавна управа и безбедност“, у
трајању од 3 године (180 ЕСПБ).
Поред ових студијских програма, факултет је у 2012/2013 и 2013/2014. години омао студенте
на трећој и четвртој години студијског програма основних академских студија за државну управу
и администрацију, студенте на студијском програму дипломских академских студија - мастер и
студенте на студијском програму докторских академских студија за државну управу и
администрацију који су престали да постоје акредитацијом студијског програма основних
академских студија „Јавна управа“, мастер академских и докторских академских студија „Право,
јавна управа и безбедност“, из 2014. године (Табела 4.1).
Табела 4.1. Листа свих студијских програма који су акредитовани на високошколској установи са
укупним бројем уписаних студената на свим годинама студија у текућој и претходне 2 школске године.
* (број студената одобрен акредитацијом помножен са бројем година трајања студијског програма

Р.
б.

Назив студијског
програма и поље

ОAС - Основне академске студије
1.
Државна управа и
администрација
2.
Право и безбедност
3.
Јавна управа
Укупан број студената
(ОAС)

*Укупно
акредитован
број студената

Укупно уписани број студената на свим
годинама студија у последње 3 године
2015/16

2014/15

2013/14

720

-

-

800
720

981
439

991
154

999
-

1520

1420

1153

999

Студијски програми су јавно доступни у Информатору за студенте и на интернет
страници Факултета: http://fpjub.nezbit.edu.rs/ . Студијски програми су пројектовани уз
пуно поштовање стандарда Националног савета за високо образовање и резултат су
критичког преиспитивања постојећих студијских програма, које је извршено уз пуно
уважавање ставова, мишљења и предлога стручне правничке јавности. У току израде
студијских програма, Факултет је поштовао све савремене програме и правне акте који су
из ове области донети на простору Републике Србије и земаља у окружењу, а усмерени су
ка унапређивању квалитета и конкурентности правничког образовања и унапређивању
правничке мисије у развоју савременог друштва.
Обухваћеност обавезних и изборних предмета у студијским програмима у складу је
са стандардима Националног савета за високо образовање, што се види из следеће табеле:
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Обухваћеност обавезних и изборних предмета у оквиру студијских програма
Ред
бр.
1.
2.
2.
3.

Обухваћеност обавезним
предметима
број
%

Студијски програми
Основне академске студије „Право
и безбедност“.
Основне академске студије „Јавна
управа“.
Мастер академске студије за право,
јавну управу и безбеденост
Докторске академске студије за
јавну управу и безбедност

Обухваћеност изборним
предметима
број
%

25

69

11

31

25

71

10

29

3

50

3

50

2

40

3

60

Студијски програми основних академских студија
„Право и безбедност“
Садржина студијског програма усклађена је са релевантним одредбама Закона о
високом образовању и Статутом Универзитета „Џон Незбит“. Структура и основни
елементи студијског програма у складу су са Стандардима за акредитацију студијских
програма првог и другог нивоа високог образовања, које је донео Национални савет за
високо образовање.
Ниво знања које студент усваја током студија, омогућава разумевање и учествовање
у решавању проблема у областима права у јавној управи, права у безбедности и правне
струке у целини, посебно у актуелним процесима прилагођавања новим, глобализованим
политичким, економским и безбедносним захтевима које пред Србију поставља Европска
унија.
Исход процеса учења омогућава стицање знања и способности за разумевање
суштине процеса и односа који се у правном животу успостављају на међународном и
националном плану у области права, јавне управе, безбедности, односно омогућавају
стицање високог степена компетентности за стручно обављање послова у напред
наведеним делатностима, као и за даље самостално професионално усавршавање.
Садржаји, исходи и циљеви појединачних обавезних предмета на студијском
програму заједно пружају кључни скуп знања обухваћен предвиђеним исходима читавог
програма.
Обухваћеност програмског исхода учења у оквиру обавезних предмета
студијског програма „Право и безбедност“
Обавезни и изборни
Циљеви
Исход
предмети
ПРВА ГОДИНА
Стицање најопштијих и основних знања о
држави и праву која су незаобилазна
претпоставка и увод у већи број посебних
научних дисциплина на Факултету, у
којима се та знања конкретизују и
спецификују.

Стечено знање о садржају и међусобним
односима основних појмова о држави и
праву која су теоријска полазишта и
предуслов за приступање изучавању
уставног права, и др.

Представљање основних
информацијских и комуникационих

Усвајање знања о информационим и
комуникационим технологијама и

Увод у право

Правна информатика
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технологија: софтвер, хардвер и
рачунарске мреже. Упознавање са
применом информационих технологија у
различитим областима пословања, са
посебним нагласком на област права, те
за примену и коришћење рачунарских и
комуникационих програма у пословању
јавног сектора.
Упознавање са основама са основнм
научним, теоријским и стручним знањима
из међународних правних и националних
правних правила и теорије у свету .

могућности њихове примене у пословању.
Оспособљеност за коришћење основних
програмских алата у пословању државне
управе (оперативни систем, текст процесор,
табеларне калкулације, програми за
презентације, базе података,
комуникациони програми).

Стицање теоријских знања о
економији као науци, о развоју
економске мисли, о законитостима
производње и потрошње, о анализи
понуде и тражње, тржишне
равнотеже, понашања произвођача
и потрошача, о структури тржишта
и конкуренцији и заштити
потрошача, о развоју и економској
структури друштва.
Упознавање студената са основним
друштвеним категоријама и
појмовима, као и њихово
оспособљавање да боље разумеју
друштвене односе.
Oвладавање језичким вештинама:
разумевањем говора, говором,
читањем, писањем и превођењем у
области енглеског језика на нижем
средњем нивоу знања језика струке.
Постићи теоријски и сазнајно
продубљена знања о држави и њеним
институцијама на којима почива читав
образовни профил за државну управу и
администрацију.

Познавање кључних економских
категорија и законитости производње
и потрошње; разумевање теоријских
концепата и метода економске
анализе на којима се заснива
економска политика и конкуренција,
као и макроекономска и развојна
политика у тржишним привредама.

Стицање знања о пословима управе.
Проучавање субјеката управе. Стицање
знања о актима управе. Проучавање
управног поступка и управног спора.
Стицање знања о кривичним делима и
кривичним санкцијама, те о елементима
бића кривичног дела и анализи појединих
кривичних дела.
Стицање знања о начину регулисања
радних односа, тј. односа који се на раду и
поводом рада успостављају између
послодаваца и запослених.

Усвајање знања о пословима, субјектима и
актима управе, као и о принципима управног
поступка и управног спора.

Упознавање са основним појмовима из

Усвајање знања о примени кривичног права

Усвајање потребних сазнања о теоријскометодолошким и практичним основама
људских права и оспособљеност да се
знања примене и даље продубе у пракси.

Усвајање знања о функционисању и
управљању модерним друштвима,
како би се стечена знања успешно
користила у професионалној пракси.
Способност писменог и усменог
комуницирања на нижем средњем
нивоу знања језика струке.

Стечена продубљена знања о државној
статици, структури и динамици, чиме је
отворен пут за разумевање других посебних
наставних предмета као што су: политички
систем, локална самоуправа, људска права,
друштвене кризе и конфликти, и друго.

Људска права

Основи економије

Општа социологија

Eнглески језик 1

Уставно право

ДРУГА ГОДИНА

Усвајање знања из области кривичног
права, са посебним освртом на решењима
садржаним у Кривичном законику Србије.

Управно право

Кривично право

Оспособљеност студената за самосталну
примену прописа из ове области.

Радно право
Кривично процесно право
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области кривичног процесног права.
Анализа кривичног процесног права.
Потпуно овладавање језичким
вештинама: разумевањем говора,
говором, читањем, писањем и
превођењем у области енглеског
језика на средњем нивоу знања.
Стицање потребних сазнања о
породичном праву и принципима на
којима се заснива и упоредним системима
продичних права у свету, те теоријскометодолошким и практичним основама
породичнх права.
Стицање основних знања о систему
грађанског права као и о основама и свим
институтима стварног права.
Увид у различите савремене и класичне
политичке теорије савремених
политичких и уставних система и
стицање основних знања о политичком
систему Србије.

кроз кривични поступак, као и о основним
аспектима деловања судова у том циљу.
Способност писменог и усменог
комуницирања на средњем нивоу
знања језика струке

Усвајање сазнања која су потребна за
адекватну примену домаћих законских
решења и у раду у стручној пракси.

Eнглески језик 2

Породично право

Усвајање основних института грађанског и
стварног права, који су неопходан услов за
Грађанско и стварно право
стицање знања из других области грађанског
права.
Стечена знања о најважнијим аспектима
савремених политичких система у свету и
примена тих знања у процесу реформе
Политички систем
политичког и правног система Републике
Србије.

ТРЕЋА ГОДИНА
Модул: Право
Упознавање са основама Међународног
јавног права (МП), његовимпринципима
и институцијама, са тежиштем на: појму
и предмету МП, односу МП и
унутрашњег права, изворима МП,
субјектима МП.
Стицање основних знања о
облигационом праву, уговорима у
правним пословима, закључењу уговра.
Стицање знања из области локалне
самоуправе кроз научну и стручну
литературу у свту и код нас, ради
примене у стручној пракси
Стицање основних знања о појму
криминалитета, криминалца,
извршиоцам претсупнику, аутору дела,
криминогенези, часовнику злочина.
Стицање основних знања о статусу
привредних друштава, уговорима у
привреди, банкарским пословима и
хартијама од вредности.

Усвојена потребна сазнања о теоријскометодолошким и практичним основама
функционисања међународног права и
њихова примена у пракси.
Стечено знање о облигационом праву,
угворима, начину заључења уговора,
поравним пословима .

Међународно јавно право

Облигационо право

Усвојена нова, савремена знања из области
локалне самоуправе. Студенти оспособљени Локална самоуправа
за рад у органима локалне самоуправе.
Усвојена знања о појму криминалитета,
појму криминалац, извршиоца,м
претсупника, аутора дела, криминогенези,
часовнику злочина.
Стечено знање о оснивању, раду и престанку
привредних друштава, закључењу и
садржини уговора у привреди, садржини
банкарских послова и хартија од вредности.

Криминологија

Пословно право

Модул: Безбедност
Упознавање са основама Међународног
јавног права (МП), његовим принципима
и институцијама, са тежиштем на: појму
и предмету МП, односу МП и
унутрашњег права, изворима МП,
субјектима МП.

Усвојена потребна сазнања о теоријскометодолошким и практичним основама
функционисања међународног права и
њихова примена у пракси.

Међународно јавно право
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Стицање знања из области локалне
самоуправе кроз научну и стручну
литературу у свету и код нас, ради
примене у стручној пракси

Усвојена нова, савремена знања из области
локалне самоуправе. Студенти оспособљени
за рад у органима локалне самоуправе.

Локална самоуправа

Изучавање савремених система
безбедности у свету и Србији, кроз
теоријску и стручну литературу.

Усвојена знања од стране студената за
препознавање система безбедности и рад у
савременим системима безбедности и
стручној пракси.

Стицање основних знања о појму
криминалитета, криминалца, извршиоца,
претсупнику, аутору дела,
криминогенези, часовнику злочина.

Усвојена знања о појму криминалитета,
појму криминалац, извршиоца, претсупника,
аутора дела, криминогенези, часовнику
злочина.

Криминологија

Изучавање и стицање знања из области
права у безбедности на свим нивоима
безбедносних послова како хоризонтално
тако и вертикално, кроз литературу у
свету и у Србији.

Студенти су усвојили знања и оспособљени
да иста примене у стручној пракси, као и у
даљој едукацији, на вишем нивоу изучавања.

Право безбедности

Системи државне
безбедности

ЧЕТВРТА ГОДИНА
Модул: Право
Стицање основних знања о решавању
грађанскоправних односа са елементом
иностраности и њихово решавање путем
одређивања надлежности.

Стечено знање о садржини сукоба закона,
меродавном праву за решавање
грађанскоправних односа, међународном
процесном праву, међународној трговачкој
арбитражи и правима странаца.

Упознавање са основама грађанског
процесног права у свим његовим
сегметима, кроз изучавање литературе и
стручне праксе у свету и Србији.

Студенти су оспособљени за примену
грађанског процесног права у стручној
пракси.

Грађанско процесно право

Изучавање правне теорије и стручнме
праксе Европске уније и процедура за
интеграцију.

Усвојена знања и студенти оспособљени за
примену стечених знања у стручној пракси.

Право ЕУ и европске
интеграције

Стицање знања из теоријске области и
стручне праксе наследног права у свету и
Србији.

Стечена знања студената из области
наследног права, и способност да се
теоријска знања примене у стручној пракси.

Наследно право

Упознавање студената са основним
институтима и институцијама јавних
финансија, јавних прихода и јавних
расхода, буџета и јавног дуга.

Усвајање знања о основама финансијског
пословања, као и о основним институтима
који чине финансијско пословање.

Јавне финансије и
финансијско право

Међународно приватно
право

Модул: безбедност
Изучавање савремених метода и техника
развијених у тероији безбедности о
методама безбедносног организовања и
техникака деловања система и његових
органа.

Усвојена знања из теорије о примени
метода и техника у раду органа безбедности
у стручној пракси.

Методи и технике
безбедносног организовања
и деловања
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Изучавање савремених теоријских и
стручних погледа на еколошку
безбедност у свету, кроз компаративни
приступ.

Стечена знања из области еколошке
безбедности у свету и на простору Србије, и
развијене способности за примену стечених
знања у стручној пракси.

Еколошка безбедност

Изучавање правне теорије и стручне
праксе Европске уније и процедура за
интеграцију.

Усвојена знања и студенти оспособљени за
примену стечених знања у стручној пракси.

Право ЕУ и европске
интеграције

Стицање знања из теоријске области
аналитике у безбедности, компаративна
знања у развијеним земљама које
примењују оваква знања у пракси.
Стицање основних знања о
корпоративној безбедности са
тежиштем на њеној функцији као
саставном делу пословне функције
у друштву и корпорације и задатку
да пословни систем учини
максимлно заштићеним у
околностима свкодневног увећања
неизвесности и ризика.

Усвојена знања из теоријске области
аналитике у безбедности, компаративних
знања у развијеним земљама које
примењују оваква знања у пракси.
Способност да се напише аналитичко делу
у свим његовим формама
Оспособљавање студената да схвате
место и улогу корпоративне
безбедности у идентификовању,
превентивном деловању и ефикасном
реаговању на савремене изазове,
ризике и претње безбедности у
корпорацијама и да самостално
анализирају безбедносне појаве,
процесе и догађаје у предузећу.

Безбедносна аналитика

Корпоративна безбедност

Листу изборних предмета чине:
А) На модулу „Право“
а) На трећој години судија, следећи предмети:






Међународно кривично право
Реторика,
Еколошко право и управљање животном средине,
Право безбедности и
Организовани криминал.

б) На четвртој години студија, следећи предмети:






Право интелектуалне својине
Криминалистика
Економска политика
Право привредних преступа и прекршаја, и
Судско организационо право

Б) На модулу „Безбедност“
а) На трећој години судија, следећи предмети:




Међународно кривично право
Друштвене кризе и конфликти
Јавнa управа
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Етика у јавном сектору
Организовани криминал.

б) На четвртој години студија, следећи предмети:






Криминалистика
Тероризам
Менаџмент људских ресурса
Међународно ратно и хуманитарно право, и
Корпоративна безбедност

Изборни предмети су функционални део програмског исхода учења и
комплементарни су са обавезним предметима, а омогућавају студенту стицање знања која
се односе на посебне гране права и безбедности којима се уже профилише профил
студента.
Студијски програм основних академских студија
„Јавна управа“
Садржина студијског програма „Јавна управа“ у првој и другој години студија је
идентична са студијским програмом „Право и безбедност“ и у целини је усклађена са
релевантним одредбама Закона о високом образовању и Статутом Универзитета „Џон
Незбит“. Структура и основни елементи студијског програма у складу су са
Стандардима за акредитацију студијских програма првог и другог нивоа високог
образовања, које је донео Национални савет за високо образовање.
Ниво знања које студент усваја током студија, омогућава разумевање и учествовање
у решавању проблема у области јавне управе и локалне самоуправе и правне струке у
јавном сектору, посебно у актуелним процесима прилагођавања јавне управе новим,
политичким, економским и безбедносним захтевима који стое пред Србијом у процесу
прикључеља Европској унији.
Исход процеса учења омогућава стицање знања и способности за разумевање
суштине процеса и односа који се у правном животу успостављају на међународном и
националном плану у области јавне управе, локалне самоуправе, управе у привредним и
осигуравајучим друштвима, домаћим и међународним компанијама, односно омогућавају
стицање високог степена компетентности за стручно обављање правних послова у јавном
сектору у целини, као и за даље самостално професионално усавршавање.
Садржаји, исходи и циљеви појединачних обавезних предмета на студијском
програму заједно пружају кључни скуп знања обухваћен предвиђеним исходима читавог
програма, што се види из табеле 4.2.
Обухваћеност програмског исхода учења у оквиру обавезних предмета
студијског програма „Јавна управа“
Обавезни и изборни
Циљеви
Исход
предмети
ПРВА ГОДИНА
Стицање најопштијих и основних знања
Стечено знање о садржају и међусобним
Увод у право
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о држави и праву која су незаобилазна
претпоставка и увод у већи број посебних
научних дисциплина на Факултету, у
којима се та знања конкретизују и
спецификују.
Представљање основних
информацијских и комуникационих
технологија: софтвер, хардвер и
рачунарске мреже. Упознавање са
применом информационих технологија у
различитим областима пословања, са
посебним нагласком на област права, те
за примену и коришћење рачунарских и
комуникационих програма у пословању
јавног сектора.
Упознавање са основама са основнм
научним, теоријским и стручним знањима
из међународних правних и националних
правних правила и теорије у свету .

односима основних појмова о држави и
праву која су теоријска полазишта и
предуслов за приступање изучавању
уставног права, и др.

Стицање теоријских знања о
економији као науци, о развоју
економске мисли, о законитостима
производње и потрошње, о анализи
понуде и тражње, тржишне
равнотеже, понашања произвођача
и потрошача, о структури тржишта
и конкуренцији и заштити
потрошача, о развоју и економској
структури друштва.
Упознавање студената са основним
друштвеним категоријама и
појмовима, као и њихово
оспособљавање да боље разумеју
друштвене односе.
Oвладавање језичким вештинама:
разумевањем говора, говором,
читањем, писањем и превођењем у
области енглеског језика на нижем
средњем нивоу знања језика струке.
Постићи теоријски и сазнајно
продубљена знања о држави и њеним
институцијама на којима почива читав
образовни профил за државну управу и
администрацију.

Познавање кључних економских
категорија и законитости производње
и потрошње; разумевање теоријских
концепата и метода економске
анализе на којима се заснива
економска политика и конкуренција,
као и макроекономска и развојна
политика у тржишним привредама.

Стицање знања о пословима управе.
Проучавање субјеката управе. Стицање
знања о актима управе. Проучавање
управног поступка и управног спора.

Усвајање знања о пословима, субјектима и
актима управе, као и о принципима управног
поступка и управног спора.

Стицање знања о кривичним делима и
кривичним санкцијама, те о елементима бића
кривичног дела и анализи појединих
кривичних дела.

Усвајање знања из области кривичног
права, са посебним освртом на решењима
садржаним у Кривичном законику Србије.

Усвајање знања о информационим и
комуникационим технологијама и
могућности њихове примене у пословању.
Оспособљеност за коришћење основних
програмских алата у пословању државне
управе (оперативни систем, текст процесор,
табеларне калкулације, програми за
презентације, базе података,
комуникациони програми).
Усвајање потребних сазнања о теоријскометодолошким и практичним основама
људских права и оспособљеност да се
знања примене и даље продубе у пракси.

Усвајање знања о функционисању и
управљању модерним друштвима,
како би се стечена знања успешно
користила у професионалној пракси.
Способност писменог и усменог
комуницирања на нижем средњем
нивоу знања језика струке.

Стечена продубљена знања о државној
статици, структури и динамици, чиме је
отворен пут за разумевање других посебних
наставних предмета као што су: политички
систем, локална самоуправа, људска права,
друштвене кризе и конфликти, и друго.

Правна информатика

Људска права

Основи економије

Општа социологија

Eнглески језик 1

Уставно право

ДРУГА ГОДИНА
Управно право

Кривично право
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Стицање знања о начину регулисања
радних односа, тј. односа који се на раду и
поводом рада успостављају између
послодаваца и запослених.
Упознавање са основним појмовима из
области кривичног процесног права.
Анализа кривичног процесног права.
Потпуно овладавање језичким
вештинама: разумевањем говора,
говором, читањем, писањем и
превођењем у области енглеског
језика на средњем нивоу знања.
Стицање потребних сазнања о
породичном праву и принципима на
којима се заснива и упоредним системима
продичних права у свету, те теоријскометодолошким и практичним основама
породичнх права.
Стицање основних знања о систему
грађанског права као и о основама и свим
институтима стварног права.
Увид у различите савремене и класичне
политичке теорије савремених
политичких и уставних система и
стицање основних знања о политичком
систему Србије.

Оспособљеност студената за самосталну
примену прописа из ове области.

Усвајање знања о примени кривичног права
кроз кривични поступак, као и о основним
аспектима деловања судова у том циљу.
Способност писменог и усменог
комуницирања на средњем нивоу
знања језика струке

Усвајање сазнања која су потребна за
адекватну примену домаћих законских
решења и у раду у стручној пракси.

Радно право

Кривично процесно право

Eнглески језик 2

Породично право

Усвајање основних института грађанског и
стварног права, који су неопходан услов за
Грађанско и стварно право
стицање знања из других области грађанског
права.
Стечена знања о најважнијим аспектима
савремених политичких система у свету и
примена тих знања у процесу реформе
Политички систем
политичког и правног система Републике
Србије.

ТРЕЋА ГОДИНА
Упознавање са основама Међународног
јавног права (МП), његовим принципима
и институцијама, са тежиштем на: појму
и предмету МП, односу МП и
унутрашњег права, изворима МП,
субјектима МП.
Упознавање са савременим и
традиционалним приступима изучавања
међународних односа, субјеката,
чиниоца, концепата моћих ратова,
система равнотеже снага и колективне
безбедности.

Усвојена потребна сазнања о теоријскометодолошким и практичним основама
функционисања међународног права и
њихова примена у пракси.

Оспособљавање студената да схвате и
разумеју како савремени свет функционише
у новим глобализованим условима
различитих интереса.

Истраживаљње и учење сваремених
односа у адмнистативном раду државних
и других службеника и етицким
принципима тог рада, кроз литеретуру и
стручну праксу.

Усвојена знања од стране студената и
оспособљеност за примену истих у
администрацији при раду службеника.

Стицање знања из области локалне
самоуправе кроз научну и стручну
литературу у свту и код нас, ради
примене у стручној пракси

Усвојена нова, савремена знања из области
локалне самоуправе. Студенти оспособљени
за рад у органима локалне самоуправе.

Међународно јавно право

Међународни односи

Административна култура
и етика

Локална самоуправа
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Развој јавних политика и њихова потреба
у правничик, безбедносним знања су
потреба која је проистекла из стручне
праксе. На студијама ће бити изучавана
кроз савремене теоријске приступе у
свету и стручну праксу

Стечена и усвојена знања од стране
студената за примену знања из области јавне
управе у стручној пракси на свим нивоима
организовања у систему државе и јавне
управе као и безебдности.

Јавне политике

ЧЕТВРТА ГОДИНА
Изучавање правне теорије и стручне
праксе Европске уније и процедура за
интеграцију.

Усвојена знања и студенти оспособљени за
примену стечених знања у стручној пракси.

Право ЕУ и европске
интеграције

Изучавање теорија управљања у
литератури и стучној пракси у свету
према компаративним приступима.

Стечена знања о теорији управљања и
њеној повезаности са јавном управом, као и
примена у стручној пракси.

Јавна управа и управљање

Упознавање студената са основним
институтима и институцијама јавних
финансија, јавних прихода и јавних
расхода, буџета и јавног дуга.

Усвајање знања о основама финансијског
пословања, као и о основним институтима
који чине финансијско пословање.

Јавне финансије и
финасијско право

Оспособљеност за успешно сагледавање
основних проблема регионалног развоја,
идентификовање надлежности у
конципирању, предузимању и анализи
ефеката мера економске политике за
решавање практичних питања регионалних
и локалних економских диспаритета и
неравнотежа.

Регионализам и регионалне
политике

Стицање знања о основним теоријама,
стратегијама и моделима регионалног
развоја; неравномерног економског и
демографског развоја региона,
међународним интеграцијама; европским
и другим иностраним институционалним
и практичним искуствима у решавању
проблема регионалог развоја; гранским
функцијама у привредном, регионалном
и руралном развоју; политикама,
механизмима, мерама и изворима
финансирања за подстицање
уравнотеженог регионалног развоја.
Истраживање савремених приступа у
теорији и науци о менаџменту људских
ресурса, применом компатаривних
метода у развијеним земљама и Србији.

Стечена знања за примену у стручној
пракси метода и методологије рада
менаџмента у стручној пракси са људским
потенцијалима

Менаџмент људских
потенцијала у јавном
сектору

Листу изборних предмета на студијском програму „Јавна управа“ чине:
а) На трећој години судија, следећи предмети:






Социјална политика
Друштвене кризе и конфликте
Еколошко право и управљање животном средином
Електронска управа
Управљање пројектима

б) На четвртој додини студија, следећи предмети:



Економска политика
Локални економски развој
28





Просторни и урбани менаџмент
Партнерство јавног и приватног сектора
Локалне јавне финасије

Листа обавезних предмета у прве две године студирања на студијском програму
„Јавна управа“ је идентична са листом обавезних предмета на студијском програму
„Право и безбедност“. Обухвата предмете који представљају основу у процесу креирања
компетенција студената за јавну управу и локалну самоуправу. Предмети су већим делом
из групе академско-општеобразовних и теоријско-методолошких предмета и
подразумевају стицање основних знања из области права.
Листа обавезних предмета у у трећој и четвртој години студија има за циљ да
студентима обезбеди предметно специфичне компетенције за рад у јавном сектору.
Предмети треће и четврте године претежно су из групе научно-стручних и стручноапликативних предмета и подразумевају стицање знања из области међународног јавног
права, међународних односа, локалне самоуправе, изградње јавних политика,
административне културе и етике, као и из Права ЕУ и европских интеграција, јавне
управе и управљања, јавних финансија и финасијског права, регионализма и регионалне
политике и менаџмента људских потенцијала у јавном сектору.
Студије на студијском програму основних академских студија „Јавна управа“
завршавају се полагањем последњег испита.
*

*

На основу анализе акредитованих студијских програма основних академских студија
„ П р а в о и б е з б е д н о с т “ и „ Ј а в н а у п р а в а “ и пратеће документације за евалуацију,
могу се извести следећи закључци:
─ Ст удијски програми основних академских студија „Право и безбедност“ и „Јавна
управ“ садрже све елементе утврђене Законом, Стандардима за акредитацију студијских
програма првог нивоа студија и Статутом Факултета.
─ Студијски програми основних академских студија „Право и безбедност“ и „Јавна
управа“ научно су утемељени.
─ Ст удијски програми основних академских студија у потпуности су усклађени са
Стандардима за акредитацију студијских програма првог нивоа студија.
─ Студијски програми имају јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему.
─ У складу са Законом о високом образовању, услови за упис студената на студијске
програме, утврђени су Статутом Универзитета, Статутом Факултета и одредбама
студијског програма. Статутом Факултета утврђени су садржина и начин полагања
пријемног испита, критеријуми за избор пријављених кандидата и начин објављивања
ранг-листе.
─ Услови и поступци који су неопходни за завршетак студија и добијање дипломе
одређеног нивоа образовања јасно су дефинисани уводним одредбама студијских
програма, усклађени су са циљевима, садржајима и обимом акредитовања студијског
програма и учињени доступним јавности објављивањем на интернет страници Факултета
http://fpjub.nezbit.edu.rs/ .
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─ Циљеви студијских програма, исходи учења, знања и вештине које се његовим
савладавањем стичу, јасно су дефинисани и усклађени са основним задацима и циљевима
Факултета.
─ К урикулумима предмета на студијским програмима основних академских студија
утврђени су: листа и структура обавезних и изборних предмета и њихов опис, распоред по
годинама студија, структура и садржај студијског програма у погледу односа
општеакадемских, научно-стручних и стручно-апликативних дисциплина, као и радно
оптерећење студената мерено ЕСПБ бодовима за сваки предмет, у складу са Стандардима
за акредитацију студијског програма првог нивоа студија.
─ К урикулумима предмета у оквиру студијских програма утврђено је да се
оцењивање студената врши непрекидним праћењем рада студената и на основу поена
стечених у испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита.
─ Курикулуми наставних предмета у оквир у студијских програма основних
академских студија конципирани су тако да подстичу студенте на стваралачки начин
размишљања, на дедуктиван начин истраживања, као и на примену тих знања и вештина у
практичне сврхе.
─ Студијски програми основних академских студија у потпуности су усклађени са
савременим светским токовима и стањем науке и струке у области права, јавне
управе и безбедности и упоредиви су са студијским програмима одговарајућих страних
високошколских установа (Универзитет у Фиренци, Универзитет у Валенсији, Нови бугарски
универзитет из Софије и Асоцијација центара за јавне политике ПАСОС из Прага) са којима је
студијски програм „Право и безбедност“ заједнички конципиран у оквиру ТЕМПУС
пројекта: Развој студија јавне управе и управљања у Србији (Development of public administration
and management studies in Serbia), под шифром: 144889-Темпус-2008-РС-ЈПЦР, који је финансиран
од стране Европске комисије (95%), уз суфинансирање Универзитета „Џон Незбит“ са (5%).
Анализа структуре и научних компетенција наставног особља Факултета показује да:

─ наставно особље има све потребне научне и стручне квалификације за извођење
студијских програма основних академских студија;
─ степен оптерећења наставника и сарадника у реализацији студијских програма
креће се у границама утврђеним Стандардима;
─ за извођење студијских програма обезбеђени су одговарајући људски, просторни,
технички, библиотечки, информатички и други ресурси, примерени карактеру студијског
програма и предвиђеном броју студената;
─ студијски програми омогућавају мобилност наставника и студената.
Правилником о квалитету предвиђени су стандарди квалитета студијских програма,
као и поступци за обезбеђење квалитета. Стандарди квалитета акредитованих студијских
програма основних академских студија усклађени су са захтевима из позитивних правних
правила.
Из трогодишње праксе примене стандарда квалитета може се закључити да су:
1) јасно одређени циљеви студијских програма и усклађеност циљева појединачних
предмета са циљевима конкретног студијског програма;
2) обезбеђена је усклађеност студијских програма са основним задацима и
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циљевима Факултета;
3) обезбеђена је структурираност студијских програма са оптималним балансом
између академско општеобразовних, научно-стручних и
стручно-апликативних
дисциплина;
4) студијски програми обезбеђују стицање одговарајућих општих и стручних знања,
потребних за обављање професионалних послова у области, права, јавне управе и
безбедности;
5) студијски програми обезбеђују стицање професионалних вештина и способности
и припремају студенте за учење током читавог живота;
6) студијски програми обезбеђују усвајање вредности које чине основу демократског
грађанског друштва и подстичу изградњу критичких и непристрасних перспектива у
разматрању стратешких изазова пред којима се налази српско друштво и његова
правосудна управа, јавна управа и локална самоуправа;
7) студијски програми обезбеђују оспособљавање студената за практичну примену
знања и вештина, за стваралачки начин размишљања, као и за праћење достигнућа правне
науке и струке у области правосуђа, јавне управе, локалне самоуправе и безбедности;
8) студијски програми обезбеђују ефикасност и рационалност образовног процеса,
флексибилни су и отворени за примену иновативних метода наставе и свих стилова
учења;
9) студијски програми обезбеђују адекватно радно оптерећење студената;
10) студијски програми омогућавају вертикалну и хоризонталну проходност, и
11) студијски програми обезбеђују широку могућност запошљавања, даљег
школовања и личног развоја студената, што потврђује релативно велики проценат
запослених студената по завршетку Факултета.
Правилником о квалитету предвиђене су детаљне процедуре за обезбеђење
квалитета студијских програма на Факултету: редовно праћење и провера циљева,
структуре и садржине студијских програма, редовно праћење и провера укупног радног
оптерећења студената и оптерећења студената у савладавању појединих предмета,
прикупљање информација о квалитету студијских програма од унутрашњих и спољних
корисника система обезбеђења квалитета, и осавремењивање курикулума и
обезбеђивање њихове упоредивости са курикулумима одговарајућих домаћих и страних
високошколских установа. За праћење, оцењивање и побољшање квалитета студијских
програма одговорни су Комисија за квалитет, Наставно-научно веће Факултета и катедре
на Универзитету.
Учешће студената у оцењивању и осигурању квалитета студијских програма
обезбеђено је тиме што су представници студената чланови Комисије за квалитет и
осталих тела у систему обезбеђења квалитета. Студенти оцењују квалитет студијских
програма путем студентске анкете и на седницама Студентског парламента који је, поред
осталог, надлежан да разматра питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета
наставе, анализом ефикасности студирања, унапређивањем мобилности и подстицањем
НИР-а.
Квантитативни показатељи квалитета студијских програма утврђивани су на
основу података из службених евиденција. Према Правилнику о квалитету, Студентска
служба је редовно подносила Комисији за квалитет годишњи извештај, који садржи
податке о: просечном трајању студија и просечној оцени, броју студената који су
31

завршили студије, броју студената који су завршили студије у односу на број студената
исте генерације који су уписали прву годину студија на истом студијском програму,
броју студената који су завршили студије без поновног уписивања предмета са
студијског програма, броју студената којима је престао статус студента и броју
студената којима мирује статус.
У складу са Правилником о квалитету, Факултет је редовно спроводио поступак
самовредновања у оквиру којег је, поред осталог, процењиван квалитет важећег
студијског програма основних студија. Осим тога, Факултет је два пута годишње
реализовао интерно анонимно анкетирање студената. Резултати анкетирања показују да
важећи студијски програми основних академских студија обезбеђују остваривање
образовних циљева, односно стицање задовољавајућег нивоа стручних компетенција
студената, али да имају извесних мањкавости и недостатака, који су узети у обзир
приликом креирања новог студијског програма (у Стандардима су приказани кључни
налази анкетирања студената и наставног особља Факултета).
Према фреквенцији одговора који се тичу квалитета студијског програма, највећи
број испитаника сматра да образовном програму основних и мастер студија недостаје више
практичне наставе, а образовном профилу докторских студија више непосредног и
самосталног студијског истраживачког рада. Нешто мањи број испитаних студената
сматра да у већој мери треба развијати код студената способност критичког мишљења,
користити интерактивне наставне методе, да више пажње треба посветити
оспособљавању студената за састављање правних докумената, развијање реторичких
способности студената и оспособљавање студената за тимски рад. Анализа ставова
показује да је основна порука за унапређивање студијског програма: „уравнотежити
теорију са праксом, постављајући студенте у ситуације да решавају конкретне правне
проблеме у јавном сектору“.
Резултати анкетирања студената показују да они високо оцењују стручне
способности и компетенције које су стекли или стичу на студијама. Судећи према
оценама које су студенти Факултета дали вреднујући своје стручне компетенције, може
се закључити да студије на Факултету за право, јавну управу и безбедност обезбеђују
више него задовољавајуће исходе учења. Једино што би требало унапредити јесте
практичне вештине у изради правних аката, давање правних савета, знање страних језика
и решавање практичних правних и безбедносних проблема.
Међутим, иако су високим оценама вредновали своје стручне компетенције,
студенти Факултета имали су добре идеје за даље унапређење студијског програма, које
је разматрала Комисија за квалитет и научно-наставно веће Факултета. Анализа одговора
које су студенти Факултета дали у погледу мера којима се може унапредити образовање
дипломираних правника, показује да они препознају и мапирају мере за унапређивање
правничког образовања – имајући у виду потребу за развијањем оних стручних
компетенција које су најважније за њихов квалитетан и ефикасан рад у пракси.
На лествици мера које треба предузети, на првом месту јесте увођење
фундаменталних правних предмета који омогућавају полагање правосудног испита, а
затим, развијање критичког мишљења.
Слични ставови и запажања б и л и су и од стране наставника и сарадника
Факултета.
У поступку самовредновања, квалитет важећег студијског програма основних
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академских студија оцењиван је и према индикаторима везаним за успех студената у
студирању и на испитима и индикаторима оптерећења студената мереног ЕСПБ.
Студијски програми „Право и безбедност“ и „Јавна управа“ носе 240 ЕСПБ.
Студенти стичу 60 ЕСПБ у једној школској години, односно 30 у семестру. Примера ради,
један од типичних обавезних предмета студијског програма је Управно право на другој
години студија. Као један од најважнијих предмета у области јавне управе, овај предмет
носи 10 ЕСПБ. С обзиром на чињеницу да радна недеља подразумева 40 радних сати, то
семестар од 15 недеља подразумева најмање 600 сати рада. Отуда, предмет Управно право
који носи 10 ЕСПБ чини трећину укупног броја радних сати у семестру, односно 200 сати.
Процена је да је за постизање предвиђених исхода учења на предмету Управно право
потребно 200 сати рада, односно за један ЕСПБ потребно је 20 сати рада.
Предвиђено је да садржај наставе предмета Управно право, предметни наставник
обради у оквиру 60 часова предавања и 30 часова вежби, односно 90 сати активне наставе
студента. Методе наставе су: предавања екс катедра уз анализу практичних примера
управног поступка, постављање проблемских задатака које студенти у форми управних
аката решавају, интерактивни рад у форми пропитивања, рекапитулација и анализа
појединих тема са предавања. Додатни самостални рад студената, у овом случају је 110
сати, односно око 7 сати недељно.
Мерено бројем ЕСПБ бодова:
1. Самостални рад
110/20 = 5,5 ЕСПБ
2. Рад у оквиру наставе
90/20 = 4,5 ЕСПБ
од тога:
o рад на вежбама
30/20 = 1,5 ЕСПБ
o активност на настави
30/20 = 1,5 ЕСПБ
o решавање проблемских задатака
30/20 = 1,5 ЕСПБ
Рад студената оцењује се током целокупног процеса наставе и на завршном испиту.
Од укупног броја поена (100), студент током извођења наставе може да оствари до 70
поена на предиспитним обавезама, а на завршном испиту 30 поена. У процесу наставе
посебно се вреднују активно учешће студената на предавањима и вежбама и резултати
студената постигнути на колоквијумима. Завршни испит састоји се из усменог и писменог
дела испита. Највећи број поена које студент може да оствари током извођења наставе и
на завршном испиту је следећи.
10
 Активно учешће у настави
 Колоквијуми 2 x 20
40
 Семинарски рад
20
 Завршни испит – усмени и писмени
30
Статистички показатељи успешности студирања на Факултету за право, јавну
управу и безбедност приказани су у табелама 4.2 и 4.3 и прилозима 4.1. и 4.2.
С обзиром на високо регулисан и стандардизован приступ свим аспектима
наставног и пратећих процеса, висока је и стопа успешности студирања. Просечан број
дипломираних у односу на број уписаних у 2012/2013, 2013/2014. и 2014/2015. години је
49,05 %, што се види у Табели 4.2. Број и роценат дипломираних студената (у односу на
пброј уписаних) у школској 2012/2013, 2013/2014. и 2014/2015. години на основним
студијама,
мастер
и
докторским
студијама.
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Табела 4.2. Број и проценат дипломираних студената (у односу на број уписаних) у претходне 3 школске
године у оквиру акредитованих студијских програма. Ови подаци се израчунавају тако што се укупан број
студената који су дипломирали у школској години (до 30. 09.) подели бројем студената уписаних у прву
годину студија исте школске године. Податке показати посебно за сваки ниво студија.

2012/13

2013/14

2014/15

*Ниво
студија

уписани

диплом.

%

уписани

дипломирани

%

уписани

дипломирани

%

OАС
МАС
ДС
Укупно

496
29
10
535

95
15
2
134

19.15
51,72
20
25,04

470
50
10
530

151
11
8
170

32.13
22
80
32,07

428
36
7
471

153
26
4
183

35.75
72,22
51,14
38,85

* раздвојити нивое студија по пољима (сви студијски програми су из ДХ поља)

На студијскимм програмима основних академских студија „Право и безбедност“ и „Јавна
управа“, у школској 2012/2013. години уписано је 496 студената, а дипломирало је у тој години 95
студената или 19,15%. У школској 2013/2014. години уписано је 470 студента, а дипломирао је 151
студент – што чини 32,13 % уписаних. Академске 2013/2014. године број уписаних студената био
је 428, а број дипломираних 153 студента, што чини 55,75 % уписаних.
На студијски програм мастер академских студија у 2012/2013. години уписано је 29
студената, а дипломирало је 15 студената или 51,72 % од уписаних у тој академској години. У
2013/2014. години уписано је 50 студената, а дипломирало је 11 студената или 22 % од уписаних.
У школској 2014/2015. години уписано је 36 студената, а дипломирало је 26 или 72,22% од
уписаних студената.
На студијски програм докторских академских студија у академској 2012/2013. години
уписано је 10 студената, а дипломирала су два студента или 20%. У 2030/2014. години уписано је
такође 10 студената, а дипломирало је те године осам студената или 80%. У 2014/2015. години
уписано је 7 студената, а дипломирала су четири студента или 51,14%.
Просечна дужина студирања студената који су дипломирали 2013. године је 4,1 година;
2014. је 4,2 година, а 2015. је 4,1 година. На основу наведених показатеља може се закључити да се
просечна дужина студирања студената значајно смањила у периоду за који се ради интерна
евалуација, у односу на ранији период када је била у просеку 4,9 година (Прилог 4.3).
Табела 4.3. Просечно трајање студија у претходне 3 школске године. Овај податак се добија тако што се за
студенте који су дипломирали до краја школске године (до 30.09.) израчуна просечно трајање студирања.
Податке показати посебно за сваки ниво студија.
2012/13

2013/14

2014/15

*Ниво
студија

Број
дипломираних

Просечно
трајање
студија

Број
дипломираних

Просечно
трајање
студија

Број
дипломираних

Просечно трајање
студија

OАС

95
15

4г1м
2

151
11

4г2м
2

153
26

4г1м
2

4

8

4

4

4

4,1; 2; 4

170

4,2; 2; 4

183

4,1; 2; 4

МАС
ДС
Укупно

2
112

* раздвојити нивое студија по пољима (сви студијски програми су из ДХ поља)

Значајан показатељ повезаности програма са новим захтевима који се стављају
пред образовни профил дипломираног правника јесте и оцена самих студената. Наиме,
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једно од анкетних питања укључено у редовни поступак евалуације је, да ли је програм
сваког појединачног предмета повезан са праксом, односно, тиме се оцењује
употребљивост градива које се учи у пракси. Према резултатима спроведених анкета у
претходном периоду самовредновања студијских програма, видљиво је да студенти, у
великом проценту, наставне предмете и методе оцењују као веома корисне за свој будући
професионални успех и стручност која је потребна за њихова будућа радна места.
Поред осталих стандарда квалитета, Статутом Факултета и Правилником о
квалитету утврђени су поступци за припрему, усвајање, праћење и контролу студијских
програма, као и процедуре за осавремењивање студијских програма.
Да би задржали актуелност и сврсисходност, студијски програми су незнатно
кориговани у циљу унапређивања и усклађивања са савременим тенденцијама у научном
пољу друштвено-хуманистичких наука, и унутар њих тежишно правних наука и наука о
јавној управи. Промене су предлагали, како предметни наставници и руководство
Факултета, тако и студенти преко својих представника у Наставно-научном већу и
Комисији за квалитет.
Правилником о квалитету предвиђено је да на крају сваке академске године
Комисија за квалитет разматра прикупљене податке о квалитету свих студијских
програма и на основу тога припрема годишњи извештај. Годишњи извештај о квалитету
студијских програма садржи налазе и мишљење Комисије за квалитет и налазе и
мишљење студената из студентске анкете у погледу квалитета студијских програма,
као и предлоге за унапређивање њиховог квалитета. Извештај Комисије достављан је
редовно Наставно-научном већу Факултета на разматрање. Наставно-научно веће
Факултета је једном годишње разматрало извештаје Комисије за квалитет и усвајало
измене и допуне студијског програма, у циљу унапређивања његовог квалитета.
Будући да су у постојећем Студијском програму за право (модул право и модул
безбедност) и студијски програм јавна управа недостајале неке темељне правне
дисциплине (Правна етика, Службеничко право, виктимологија, пенологија са казненим
извршним правом, криминалистичка форензика, правна медицина) које су неопходне за
стицање звања дипломирани правник и рад у правосудним органима и повећање
компетенције код правника, истражитеља, службеника у јавној управи и безбедности, у
складу са Стандардима за акредитацију високошколских установа, Факултет за право,
јавну управу и безбедност прeдложе Комисији за акредитацију и проверу квалитета
високошколских установа, да се применом правних правила у законом прописаном
поступку за то, омогући да Факултет за право, јавну управу и безбедност, изврши

КВАЛИТАТИВНУ ДОПУНУ ПОСТОЈЕЋЕГ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈАМА „ПРАВО И БЕЗБЕДНОСТ“ И
ИЗМЕНУ НАЗИВА УСТАНОВЕ У „ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ“ КАО
КРАЈЊЕ ИСХОДИШТЕ ПРОЦЕСА САМОВРЕДНОВАЊА
1. Правни основ за измену студијског програма „Право и безбедност“
а) Одредбе прописане у члана 17."Самовредновање" ст. 1. (Високошколска
установа спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих студијских
програма,
наставе
и
услова
рада...)
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б) Одредбе прописане у члана 42. "Измена и допуна..." ст. 2.
(Измене и допуне
студијског програма за који је високошколска установа добила дозволу за рад, а које врши
ради његовог усклађивања са организацијом рада и достигнућима науке...) и Закона о
високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење,
97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015).
в) Одредбе прописане у члану 43. (Самостална високошколска установа може
вршити промену назива...) из Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 76/2005,
100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 аутентично тумачење и 68/2015.
2. Научно-образовни основ за измену студијског програма ОАС „Право и безбедност“
Тежећи да уважи све захтеве студената који се налазе на студијама, потенцијалних
студената сада средњошколаца, и будућих свршених студената и захтеве стручне праксе, у
жељи да допринесе професионалном развоју у раду на пословима правника, на
Наставнонаучном већу Факултета за право, јавну управу и безбедност донета је Одлука
број 795/16,од 14.03. 2016. године о изменама и допунама структуре и назива постојећег
студијског програма „Право и безбедност“ којом Факултет осавремењује свој досадашњи
програма студија и усклађије га са организацијом рада и достигнућима науке.
3. Материјални основ за измену студијског програма ОАС „Право и безбедност“
а) самовредновање на основу: "Предлога мера и активности за унапређење
квалитета према стандардима који су исходили самовредновање у претходном
акредитационом циклусу, уз подржане налазе из стандарда број 8 - вредновања исхода
учења - стручним компетенцијама приправника", до којих се дошло праћењем
трогодишњег рада и анкетирањем свршених студената и потенцијалних студената, а ради
усклађивања са исказаним потребама у стручној пракси и усклађивања са достигнућима у
научним областима, Факултета за право, јавну управу и безбедност.
Сходно наведеном, Факултет за право, јавну управу и безбедност, поштујући
позитивна правна правила, научне и педагошке потребе развоја студија за образовањем
кадра неопходног за рад у правосудном, безбедносном и целокупном јавном сектору и
материјалног основа који је проистекао из самовредновања, приступа

ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРДМЕТА У СТУДИЈСКОМ
ПРОГРАМУ „ПРАВО“ И НАЗИВУ УСТАНОВЕ
На основу сталног праћења развоја компетенција правникa и потреба које намеће
тржиште за професионалним знањима из области права, у сагласности са "Предлогом
мера и активности за унапређење квалитета који су исход самовредновања, уз подржане
резултате из вредновања исхода учења-стручних компетенција правника", до којих се
дошло праћењем трогодишњег рада и анкетирањем свршених студената и потенцијалних
студената, а ради усклађивања са исказаним потребама у стручној пракси и усклађивања
са достигнућима у научним областима, Факултет приступа изменама и допунама у
структури предмета на студијском програму „Право“.
36

Факултет у целости поштује одредбе из члана 17. "Самовредновање" ст. 1.
(Високошколска установа спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета
својих студијских програма, наставе и услова рада...) и члана 42. "Измена и допуна..." ст.
2. (Измене и допуне студијског програма за који је високошколска установа добила
дозволу за рад, а које врши ради његовог усклађивања са организацијом рада и
достигнућима науке...) и Закона о виском образовању ("Сл. гласник РС", бр. 76/2005,
100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 аутентично тумачење и 68/2015), па је на седници Наставно-научног већа одржаној 14.
03. 2016. године утврдио измене и допуне предмета у структури постојећег студијског
програма „Право и безбедност“ и с тим у вези донело Одлуку број: 795/16, од 14.03.2016.
године.
Основ за измене и допуне у студијском програму се налази у новим достигнућима
правне науке у Европи и свету и у резултатима вишегодишњег праћења развоја и
анкетирања свршених студената који су запослени и ученика у средњим школама потенцијалних студената, где је указано на недостатак неких знања која су у пракси нужна
за квалитетно обављање послова из широке лепезе области права: права у безбедности,
права у јавној управи, права у истрагама криминалитета, права у радним односима, права
у управљању на свим нивојима власти.
Предлог полази од схватања да након скоро четири године, с једне стране, постоји
потреба за квалитетнијим и разноврснијим правничким знањима, а с друге стране, да је
довољан један акредитациони период да би се извршиле корекције и допуне студијског
програма у односу на нова достигнућа правне науке и потребе друштвене и стручне
праксе. У сврху доказивања ове тезе, анализирани су постојећи профили правних знања у
безбедности, јавној управи, тужилатву, судству, истрагама криминалитета и реализовано
је озбиљно анкетно испитивање свршених студената и ученика средњих школа. Резултати
анализе учврстили су уверење Факултета да постојећа динамика у кретању у области
права и потреба за иновирањем студијског програма „Право и безбедност“, не трпи правну
статику која би нанела штету будућим студентима. Правна динамика и динамика развоја
образовних потреба у Србији, не само да има примат, већ постаје и обавеза за свакку
високошколску установу да осавремени постојећи студијски програм за који је
акредитована. Потреба за уважавањемк савремених достигнућа правне струке и
вредновањем резултата истраживања усмерених на доградњу постојећег студијског
програма „Право и безбедност“ је законит и неопходан развојни пут којим Факултет хоће
и жели да иде у наредном акредитационом периоду.
Резултати анализе сродних студијских програма у развијеним земљама и резултати
анкетног испитивања дају довољно основа за нужне, законите измене постојећег
студијског програма „Право и безбедност“ увођењем следећих предмета: Римско
право као темељног основа за правнике, Правна етика са тежиштем на изучавању
института правде и правичности. У проведеном анкетном испитивању велики број
испитаника њих 89% указало је да правницима недостају знања из етике - области
моралних правила и радњи, што је ужа научна област етике.
Недостатак темељних знања правника у области истраживања криминала и
криминалних делатности захтева да се на основним академским студијама комплексније
изучавају научне одисциплине као што су: правна форензика, што се стиче увођењем
наведеног предмета у измењеном студијском програму „Права“. Наиме, велики проценат
испитаних свршених студената (97%) указао је на мањак знања из области разумевања
изградње нужне везе између валидности предмета пред судским већем
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који се нуде као доказ у поступку и начина прибављања материјалних и других чињеница у
поступку, обезбеђења доказа за потреба осумњичења, оптужења и вредновања/потврде
таквих поступака пред судом. С друге стране, свршени студенти из области одбране
клијената у кривичном поступку, указали су, такође, у великом проценту (око 93%) да
постојећи студијски програм није успео да им пружи опсег потребних знања за истрагу
одбране, која је увођењем тужилачког система истраге у кривичним стварима у наш
правни систем, битно изменила положај браниоца и свих учесника у предкривичном и
кривичном поступку.
Из истраживања сродних студијских програма у развијеним земљама и резултата
проведеног анкетног испитивања уочава се потреба за изучавањем оних знања која су
непосредно повезана са правничким знањима а тичу се: пенологије и казненог извршног
права. Нарочито је значајна област и недостатак знања код правника о жртви и њеном
месту у механизму откривања криминала и њиховој заштити од виктимизације и смањењу
виктимитета. Управо, у овој области динамика права се најбрже одвија. Криминализују се
до сада непознати деликти (насиље у породици, вршњачко насиље, насиље на спортским
манифестација, напад на жртве новим појавним облицима терористичких аката, трговина
људима, прогањање, мобинг и др.), који захтевају посебна знања из области
виктимологије код правника. То је важан разлог за увођење предмета виктимологија у
иновирани студијски приграм права на основним академским студијама.
Искуства су показала да у делу права у јавној управи недостају знања која су у
непосредној вези са службеницима у државној управи, локалној самоуправи и целокупном
јавном сектору, што се надомешта увођењем предмета Службеничко право и Синдикално
право у иновирани студијски програм права. Осим тога, у области права јавне управе
постојећи предмет Локална самоуправа, због потребе за већим компетентнцијама
правника у локалној самоуправи преименује се у предмет Право локалне самоуправе. У
осетљивој области безбедности уочени су недостаци темељних аналитичких знања која су
до сада на основним судијама стицана кроз безбедносну аналитику, због чега се
уводи предмет правно-безбедносна аналитика која ће бити доступна свим профилима
студената у области права, од судских, тужилачких, истражних послова, преко послова
државних службеника и запослених у приватним корпорацијама и агенцијама, до банака,
привредних компанија и специфичних правних послова и широком спектру јавне управе и
локалне самоуправе.
Из предложених измена студијског програма „Право“ се уочава да Факултет врши
замену мање од двадесет посто предмета на основним академским студијама који
припадају породици темељних правних дисциплина, чиме се стичу сви потребни услови
да установа промени назив у Правни факултет. Измена назива установе у Правни
факултет би природно и законито произашла из екстерне евалуације.
Правни основ за промену назива Факултета садржан је у одредби члана 43. став 1.
Закона о високом образовању, којом је, између осталог, прописано да високошколска
установа може вршити промену назива, у складу са законом, као и у одредби члана 7.
Статута Факултета, којом су утврђене надлежности Савета Факултета.
Разлози за промену назива Факултета су вишеструки. Између осталог, то су:
1) даље унапређивање студијских програма Факултета;
2) прилагођавање студијских програма захтевима тржишта рада;
3) усклађивање назива Факултета с природом студијских програма и садржајем
наставних предмета који се на њему изучавају;
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4) превазилажење све присутнијих неспоразума везаних за различито поимање
дипломираних правника са завршеним правним факултетом и њихових колега
са завршеним факултетом чији назив не садржи реч ''правни'';
5) отежано запошљавање дипломираних правника због тога што нису
дипломирали на ''правном'' него на ''неком другом'' факултету;
6) све отежаније уписивање наших дипломираних правника у именик адвокатских
приправника, због тога што нису завршили ''правни'' него ''други'' факултет;
7) отклањање могућих препрека за запошљавање дипломираних правника у свим
областима рада и слично.
Неспорно је да наведени разлози оправдавају потребу за променом назива Факултета,
тим пре што је у многим законима, подзаконским актима и правилницима о
систематизацији радних места прописано да правне послове могу обављати само ''лица са
завршеним правним факултетом''. Преуским и погрешним тумачењем таквих прописа,
односно одредаба, дипломираним правницима са завршеним факултетом у чијем називу
не стоји реч ''правни'', на противправан начин, онемогућава се запослење, што није у
складу с опредељењима наше земље у области високог образовања и потребама тржишта
рада. Напротив, таква пракса је дискриминаторска и погубна за даљи развој високог
школства у Републици Србији, због чега је треба што пре превазићи, у интересу студената,
њихових родитеља и друштва у целини.
Уважавајући савремени развој студија права у развијеним земљама и захтеве
свршених студената и њихових послодаваца (домаћих и иностраних), као и основну
образовну мисију, Факултет за право јавну управу и безбедност је на седници Наставнонаучног већа одржаној 14.03.2016. године донео Одлуку број: 795/16 о покретању
процедуре за измену назива Факултета, у Правни факултет. Факултет је за протеклих 11
година постојања и успешног рада, као препознатљива високошколска установа у Србији
и њеном ближем окружењу, стекао законито право да промени назив у Правни факултет.
Практично, завршетком процеса реакредитације, досадашњи студијски програми
„Право и безбедност“ и „Јавна управа“ би престати да постоје, а нови измењени студијски
програм „Право“ би био законити продукт потребе усклађивања постојећих студијских
програма са захтевима науке и сродним студијским програмима у развијеним земљама
Европе и света (Прилог 4.3. Структура новог Студијског програма право, са распоредима
предмета по семестрима и годинама студија, типом и статусом предмета, часовима активне
наставе, укупним оптерећењем студената и бројем ЕСПБ бодова по предметима).

Факултет располаже са кадровским, техничким, просторним и материјалним
капацитетима за реализацију наведеног Студијског програма. Наставно-научно веће
Факултета, на предлог Комисије за квалитет, предлаже Комисији за акредитацију и
проверу квалитета да се не мења постојећа уписна квота на првој години студија од 380
студената.

Студијски програм мастер академских студија
за право, јавну управу и безбедност

Студијски програм мастер академских студија „Право, јавна управа и безбедност“
акредитован је Уверењем Кмисије за акредитацију и проверу квалитета број: 612-0039

02669/213-04, од 09.05.2014. године. Отуда самовредновање овог студијског програма
обухвата само једну годину, и то 2014/2015.
Садржина студијског програма мастер академских студија, усклађена је са
релевантним одредбама Закона о високом образовању и Статута Факултета и са
Стандардима за акредитацију студијских програма другог нивоа високог образовања,
које је донео Национални савет за високо образовање.
Мастер студије на Факултету трају једну годину (два семестра) и носе 60 ЕСПБ
бодова. Студијски програм мастер студија има јасно препознатљиву, специфичну сврху,
која се огледа у стицању компетенција за стручни и научни рад у области права, јавне
управе, локалне самоуправе, администрације и безбедности.
Сврха студијског програма мастер студија, као и његов целокупни концепт,
усмеравају тежиште програма на област права, јавне управе и безбедности.
Циљеви студијског програма мастер студија су образовање и оспособљавање
студената ради:
• стицања знања и способности целовитог разумевања основних политичких,
правних, економских, безбедносних теорија и стратегија друштвеног развоја у
савременом свету;
• систематског проучавања специфичности рада јавне управе и локалне самоуправе и
утицаја различитих чинилаца на разлике и сличности у теоријама и стратегијама
управљања у државној администрацији;
• упознавања са садржином и појавним облицима међусобне повезаности и
условљености глобалних и регионалних државних, политичких, правних,
економских и безбедносних друштвених процеса и њиховог утицаја на рад јавне
управе.
Исход процеса учења је: даље унапређивање стечених знања у претходном
школовању у области права, јавне управе и безбедности, разумевање транзиционих
реформских процеса и тенденција у овим областима, стицање методолошких и
општетеоријских знања, што доприноси оспособљавању студената другог циклуса студија
за самосталан стручни и научноистраживачки рад у области права, јавне управе и
безбедности и омогућава им да валоризују стечена знања у свом даљем професионалном
развоју.
Садржаји, исходи и циљеви појединачних обавезних предмета на студијском
програму мастер академских студија су компатибилни и заједно пружају корпус знања
који чине циљеве и исходе читавог студијског програма.
Исходи процеса учења обухватају конкретне циљеве и исходе обавезних предмета и
дати су у следећем прегледу.
Циљеви и исходи обавезних предмета на студијском програму мастер студија
Циљеви
Стицање нових и проширивање
постојећих знања о логици научног
сазнања и различитим теоријскометодолошким приступима у писању
академских радова и изради завршног
мастер рада, те оспособљавање
студената за коришћење
истраживачких алата.

Исход
Стицање теоријских и практичних
знања која оспособљавају студенте да
правилно користе научне методе,
технике и инструменте у спровођењу
научних истраживања и коришћењу
резултата научних истраживања у
непосредној пракси.

Обавезни предмети

Mетодологија научног
истраживања
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Стицање нових знања о односу јавне
управе са законодавном, извршном и
судском влашћу, од којих зависе
корелације државе, привреде и
друштва, а тиме, следствено, и
положај човека, грађана у друштву,
од локалне до централне
територијалне власти. Посебан циљ
изучавања овога предмета јесте
стицање знања студената о односу
јавне управе и јавног управљања,
„државне управе“ и јавног сектора,
сектора јавних политика и
разнородних и разноврсних
партнерстава између јавног и
приватног сектора.
Стицање знања о великим правним
системима који се изучавају на мастер
студијама компаративно: исламски и др.

Усвајање основних знања из области
јавне управе и јавног управљања,
политичких конотација положаја и
улоге модерне државе, импликације
ширине и дубине њених функција за
економски и друштвени развој као и
увид у њено нормативно устројство,
реалну ефективност, ефикасност и
економичност. Подстицање код
студената већег интересовања за рад у
државној администрацији и јавном
сектору, што подиже дигнитет ове
професије и углед јавног чиновника,
високе професионалности и етике.

Усвајање теоријско-методолошких
концепата за конципирање и решавање
друштвених криза и конфликата на
свим нивоима друштвеног
организовања.

Јавна управа и управљање

Велики правни системи

Поред обавезних предмета, који чине 40 % укупног броја предмета, на студијском
програму мастер студија понуђено је више изборних стручно-апликативних предмета, који
чине 60 % укупног броја предмета, сврстаних у три изборна подручја.
Изборно подручје – модул: Право бира се три предмета од понуђених са изборног
подручја
Ужа научна област јавног права
1. Посебно управно право
2. Управно право ЕУ
3. Радно и службеничко право
4. Еколошко право
Ужа научна област кривичног права
5. Кривично право
6. Политика сузбијања криминалитета
7. Криминологија
8. Судско право
Ужа научна област грађанског права
9. Грађанско право
10. Породично и наследно право
11. Компанијско право
12. Ауторско право и право интелектуалне својине
Ужа научна област међународног права
13. Савремено међународно право
14. Право ЕУ
15. Заштита националних мањина
16. Заједничка спољна и безебдносна политика Европске уније
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Изборно подручје –модул: Јавна управа, студент бира три предмета од
понуђених изборних предмета, и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Право Еу
Менаџмент локалне самоуправе
Регионални економски развој
Анализа јавних политика
Геополитика

Изборно подручје-модул Безбедност, студент бира три предмета са изборног
подручја, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Савремени системи безебдности
Заједеничка спољна и безбедносна политика ЕУ
Савремене криминалистичке теорије
Кризни менаџмент
Еколошка безбедност
Анализа безбедносних појава

Завршни рад
Од понуђених предмета, студенти бирају три и они представљају важан део
програмских исхода учења.
Статутом Факултета и Правилником о квалитету утврђени су поступци за припрему,
усвајање, праћење и контролу студијског програма, као и процедуре за осавремењивање
студијских програма.
У оцењивању и осигурању квалитета студијског програма мастер студија обезбеђено
ј е и учешће студената. Студенти оцењују квалитет студијског програма на седницама
Студентског парламента и преко свог представника у Kомисији за квалитет и у Научнонаставном већу Факултета, када се разматрају питања у вези са обезбеђењем и оценом
квалитета наставе, анализом ефикасности студирања, унапређивањем мобилности и
подстицањем научноистраживачког рада студената.
За праћење, оцењивање и побољшање квалитета студијског програма мастер
академских студија одговорни су Комисија за квалитет, Наставно-научно веће Факултета
и катедре на Универзитету, који доследно примењују све процедуре за обезбеђење
квалитета студијског програма предвиђене Правилником о квалитету, са тежиштем на
процедурама: редовног праћења и провере циљева студијског програма, структуре и
садржине студијског програма, провере укупног радног оптерећења студената и
оптерећења студената у савладавању појединих предмета, прикупљања информација о
квалитету студијских програма од унутрашњих и спољашњих корисника система
обезбеђења квалитета, као и процедуре осавремењивања курикулума и обезбеђивања
њихове упоредивости са курикулумима одговарајућих домаћих и страних
високошколских установа.
Студије на студијском програму мастер академских студија за право, јавну управу и
безбедност завршавају се израдом завршног мастер рада, који носи 12 ЕСПБ бодова. Сви
наставници и студенти упознати су са дефинисаним захтевима које завршни мастер рад
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треба да испуни у погледу садржаја и обима мастер рада, методологије његове израде,
академских вештина у писању мастер рада, научно-стручних циљева који се намеравају
достићи израдом мастер рада, метода које се примењују у изради мастер рада, хипотеза,
варијабли и индикатора којима се потврђују или одбацују постављене хипотетичке
претпоставке, научне и друштвене оправданости истраживања предметне теме завршног
мастер рада и критеријума оцењивања мастер рада.
Настава је у потпуности интерактивна и изводи се најсавременијим методама у виду
предавања, вежби, израде пројектних задатака, семинарског начина рада, редовних
консултација, присуства суђењу, посети државним институцијама. Посебна пажња се
поклањала развијању критичког начина мишљења и способности критичке примене
стечених знања у решавању теоријских и конкретних правних и безбедносних проблема у
стварним друштвеним ситуацијама у реалном простору и времену.
По завршетку мастер академских студија, Факултет остварује непосредну везу са
свршеним дипломцима, дајући им препоруке за стипендије и наставак школовања у земљи
и иностранству, за запошљавање у домаћим и иностраном компанијама и предности при
укључивању на трећи ниво образовања (упис на докторске студије) на Факултету. Поред
тога, Факултет је шест својих најбољих студената са дипломских академских мастер
студија примио у радни однос у својству сарадника у настави и асистената и омогућио им
наставак докторских студија права на Факултету.
Студијски програм докторских студија за право, јавну управу и безбедност
Студијски програм докторских академских студија „Право, јавна управа и
безбедност“ акредитован је Уверењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета број:
612-00-02669/213-04, од 23.05.2014. године. Отуда самовредновање овог студијског
програма обухвата само једну годину, и то 2014/2015.
Садржина студијског програма докторских студија усклађена је са релевантним
одредбама Закона о високом образовању и Статута Факултета. Структура и основни
елементи студијских програма у складу су са Стандардима за акредитацију студијских
програма трећег нивоа високог образовања, које је донео Национални савет за високо
образовање.
Докторске студије на Факултету за право, јавну управу и безбедност трају три године
и носе 180 ЕСПБ бодова.
Циљ докторских студија је да се студенти оспособе за научноистраживачки рад, као
и да се прошире и продубе њихова знања из уже и њој блиских научних области из које
кандидати раде докторску дисертацију, како би се оспособили да израде самостално и
квалитетно истраживање на конкретну тему.
Циљеви студијског програма докторских студија усклађени су са мисијом
Универзитета:
• образовање и оспособљавање студената у области права ради стицања знања и
способности целовитог разумевања правних теорија и стратегија правног и
друштвеног развоја у савременом свету;
• унапређивање
знања
студената
путем
њиховог
укључивања
у
научноистраживачки рад; нарочиту улогу у остваривању овог циља има
докторска дисертација као самостални научноистраживачки рад студента;
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оспособљавање студената за успешну примену стечених научних и
методолошких знања у обављању послова, унапређивању сопствених
професионалних капацитета и даљем стручном усавршавању изван академске
средине.
Очекивани исход процеса учења подразумева унапређивање и продубљивање
методолошких и општетеоријских знања стечених током претходног школовања, стицање
академских вештина и способности за самосталан научноистраживачки рад у области
права, јавне управе, локалне самоуправе и безбедности, оспособљавање студената за
конципирање, пројектовање и примену стечених знања заснованих на разумевању процеса
политичких, правних, економских, безбедносних и технолошких интеграција у
савременом свету, и друго.
По успешном завршетку докторских студија, кандидати стичу следеће предметно
специфичне компетенције:
• потпуно познају дисциплине као што су: методи научноистраживачког рада, велики
правни системи, теорија и пракса устава, системи организације власти, кривично
право, јавна управа и локална самоуправа, међународно јавно право, међународне
финансијске институције, грађанско право, и друга комплементарна знања;
• поседују способност да наведена знања користе у решавању проблема уз употребу
научних метода, техника, инструмената и поступака;
• у наведеним ужим областима потпуно владају употребом информационокомуникационих технологија;
• теоријски и методолошки су оспособљени да прате и примењују савремена
достигнућа у науци;
• повезују знања из различитих сродних ужих научних области и примењују их;
• непрекидно усвајају и развијају академске вештине и спретности у употреби знања
у области државе и права.
Садржаји, исходи и циљеви појединачних обавезних предмета на студијском
програму су компатибилни и заједно пружају корпус знања који чине циљеве и исходе
читавог програма.
Циљеви и исходи обавезних предмета на програму докторских студија
Циљеви
Исход
Обавезни предмети
Стицање нових и проширивање постојећих знања
о основним методама научног сазнања и
истраживања, општенаучним методама и методама
за прикупљање података у друштвеним наукама,
различитим теоријско-методолошким
приступима у истраживању друштвених
појава; концептуализацији, пројектовању и
реализацији научних истраживања;
сређивању, обради и анализи података и
закључивању на основу података
прикупљених у процесу истраживања.
Стицање и продубљена надоградња знања
неопходних за разумевање државе и права уопште,
интердисциплинарно и синтетички проучавањем
са правног, политичког, социолошког и
филозофског аспекта, те проширивање знања о
централним теоријским појмовима при чему се они

Теоријска и практична знања о
адекватној примени метода,
техника и инструментима у
спровођењу научних
истраживања.

Теоријско-методолошка знања
стечена проучавањем теорије
државе и права омогућавају
студентима боље разумевање
различитих држава и правних
система у њима, а такође и ширег

Методи
научноистраживачког рада

Теорија државе и права
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проблематизују у контексту савремених светских
збивања и међуповезаности са другим друштвеним
феноменима.

контекста економских, моралних
и уопште друштвених проблема.

Поред обавезних предмета Методи научноистраживачког рада и Теорија државе и
права на студијском програму трогодишњих докторских студија понуђена су и три изборна
подручја и у сваком више сродних изборних предмета за које се студенти слободно
опредељују наспрам изабране теме докторске дисертације.
А. Изборно подручје право, са ужим научним областима
а) Ужа научна област јавног права: бирају се три предмета са изборног подручја
1. Устав:теорија и пракса
2. Компаративни политички сиетми
3. Савремено управно право
4. Савремено радно право

б) Ужа научна област кривичног права: бирају се три предмета са изборног
подручја
1.
2.
3.
4.

Устав:теорија и пракса
Савремено кривично право
Криминологија са пенологијом и виктимологијом
Међународно кривично право

в) Ужа научна област грађанског права: бирају се три предмета са изборног подручја
1.Устав:теорија и пракса
2.Савремено грађанско право
3.Савремено пословно право
4.Право интелектуалне својине
г) Ужа научна област међународног јавног права: бирају се три предмета са изборног

подручја
1. Актуелни проблеми међународног права
2. Међународни односи и спољна политика
3. Дипломатско конзуларно право
4. Међународног кривичног права
Б. Изборно подручје јавна управа
1.
2.
3.
4.
5.

Системи организације власти
Компаративни системи јавне управе
Компаративне јавне политике
Стратегијски менаџмент
Међународне финансијске организације
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В: Изборно подручје безбедност
1.
2.
3.
4.
5.

Акуелни проблеми међународног права
Савремене теорије безбедност
Компаративне јавне м(безбедносне) политике
Међународно кривично право
Криминологија са пенологијом и виктимологијом
Обавезе студената на другој и трећој години студија

1. Учешће на два научна скупа међународног значаја са објављеним радовима у зборнику
радова са научних скупова
2. Израда и публиковање два чланка у референтним научним часописима са списка
ресорног министарства за просвету, науку и техниолошки развој
3. Припрема израда докторске дисертације
4. Одбрана докторске дисертација

Студенти докторских студија су обавезни да положе обавезне предмете: Методе
научноистраживачког рада и Теорија државе и права у првом семестру, који носе по 14
ЕСПБ бодова, а потом положе и три изборна предмета из изабраног изборног подручја и
уже научне области у другом и трећем семестру студија.
Упоредо са изучавањем обавезних и изборних предмета, студенти су обавезни да до
краја другог семестра припреме и јавно пред комисијом одбране Идејну скицу пројекта
докторске дисертације, и да ураде и пред предметним наставником одбране два семинарска
рада, из сваког обавезног предмета по један.
У трећем и четвртом семестру, студенти су обавезни да ураде и у референтном
часопису са листе ресорног министарства за науку, категорије М 23, М 24, М 51 и М 52,
објаве два научна рада.
Током петог и шестог семестра студија, студенти су обавезни да учествују на најмање
два научна скупа националног и међународног значаја, са прихваћеним и објављеним
радом у зборнику радова са научног скупа и да се баве студијско-истраживачким радом
који је у функцији израде докторске дисертације.
Студије на студијском програму докторских студија завршавају се израдом докторске
дисертације, која носи 40 ЕСПБ бодова. Докторска дисертација подразумева самостални и
рад студената уз обавезан научни допринос. Докторска дисертација је круна образовања
на докторским студијама и подразумева оспособљавање студената и пружање помоћи
студентима да самостално решавају одређени научни проблем, односно да га на најнижем
нивоу, применом научних метода, техника и поступака уз стриктну примену
методолошких процедура и академске апаратуре, научно oпишу, класификују,
типологизују и објасне, а на вишем нивоу да открију правилности и законитости појаве
коју истражују и на највишем нивоу понуде научну прогнозу њеног развијања у
будућности. Израдом докторске дисертације обавезно се остварује научни циљ који није
интерпретација наученог, него откривање нечег новог, још непознатог у научној области
из које је предмет докторске дисертације.
Студијским програмом докторских студија предвиђено је да сви наставници који
изводе наставу на докторским студијама и студенти докторских студија буду упознати са
46

дефинисаним захтевима које докторска дисертација треба да испуни у погледу садржаја и
обима дисертације, методологије њене израде, академских вештина у писању докторске
тезе, научних и друштвених циљева који се намеравају достићи израдом докторске
дисертације, метода које се примењују у изради дисертације, хипотеза, варијабли и
индикатора којима се потврђују или одбацују постављене хипотетичке претпоставке,
научне и друштвене оправданости истраживања и критеријума оцењивања предметне теме
докторске дисертације.
Настава је у потпуности интерактивна и изводи се најсавременијим методама у виду
предавања, вежби, израде пројектних задатака, семинарског начина рада, менторског рада,
самосталног студијског научноистраживачког рада и учешћа на научним скуповима.
Посебна пажња се поклањала развијању критичког начина мишљења и способности
критичке примене стечених знања у решавању теоријских и емпиријских правних и
безбедносних проблема.
По завршетку докторских студија, Факултет остварује непосредну везу са свршеним
докторантима, размењујући са њима искуства о квалитету и степену применљивости
стечених теоријских и емпиријских знања и академских вештина у самосталном
научноистраживачком раду.
До предаје Извештаја о самовредновању није било студената на трогодишњим
докторским студијама који су одбранили докторску дисертацију по акредитованом
студијском програму из 2014. године.
Имајући у виду број одбрањених мастер радова, магистарских теза и докторских
дисертација, број научних радова публикованих у међународним и националним
часописима са листе ресорног министарства за науку у претходне четири године, број
ангажованих наставника и њихову научну компетенцију, број научноистраживачких
пројеката који су реализовани на Факултету за право, јавну управу и безебдност и
број оних који се тренутно реализују на Факултету, може се констатовати да је
Факултет компетентан за наставак извођења докторских студија.
На основу анализе постојећег студијског програма докторских студија и пратеће
документације за интерну евалуацију овог програма, може се закључити:
─ студијски програм докторских студија садржи све елементе утврђене Законом;
─ студијски програм је научно утемељен;
─ к урикулум докторских студија у потпуности је усклађен са Стандардима за
акредитацију студијског програма докторских студија;
─ ст удијски програм докторских студија има јасно дефинисану сврху и улогу у
образовном систему;
─ циљ студијског програма докторских студија је јасно дефинисан и усклађен са
основним задацима и циљевима Факултета;
─ студијски програм докторских студија садржи листу и структуру обавезних и
изборних предмета и њихов опис;
─ к урикулум студијског програма докторских студија садржи докторску дисертацију
као завршни део студијског програма докторских студија, која представља самостално и
оригинално научно дело студената докторских студија;
─ ст удијски програм докторских студија усклађен је са савременим светским
токовима и стањем науке у области правних наука и упоредив је са студијским
програмима докторских студија одговарајућих страних високошколских установа;
─ услови за упис студената на студијски програм докторских студија утврђени су
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Законом о високом образовању, Статутом Универзитета и Статутом Факултета;
─ услови и поступци који су неопходни за завршетак докторских студија и добијање
дипломе доктора правних наука јасно су дефинисани уводним одредбама студијског
програма и усклађени са циљевима, садржајима и обимом акредитовања студијских
програма и учињени су доступним јавности објављивањем на интернет страници
Факултета http://fpjub.nezbit.edu.rs/doktorske-studije/
─ курикулумом студијског програма докторских студија утврђени су: структура и
садржај студијског програма, листа обавезних и изборних предмета и њихов опис,
распоред по годинама студија, као и радно оптерећење студената мерено ЕСПБ за сваки
предмет и самостални научни и истраживачки рад предвиђен студијским програмом, у
складу са Стандардима за акредитацију студијских програма првог и другог нивоа
студија;
─ циљеви студијског програма докторских студија, исходи учења, знања и вештине
које се његовим савладавањем стичу, јасно су дефинисани и усклађени су са основним
задацима и циљевима Факултета;
─ к урикулумима студијског програма и силабусима п редмет а у оквиру програма
утврђено је да се оцењивање студената врши непрекидним праћењем рада студената и на
основу поена стечених у самосталном студијском научноистраживачком раду,
испуњавањем свих предиспитних обавеза и полагањем студијским програмом предвиђених
испита;
─ докторска дисертација се оцењује на основу њеног научног доприноса.
Анализа научне компетентности наставника ангажованих на докторским студијама и
досадашњих резултата у менторском раду са докторантима показује да наставно особље
има потребне научне квалификације за извођење докторских студија.
За извођење студијског програма докторских студија обезбеђени су одговарајући
просторни, технички, библиотечки, информатички и други ресурси, примерени карактеру
докторских студија и предвиђеном броју студената.
Правилником о квалитету предвиђени су стандарди квалитета студијског програма,
као и поступци за обезбеђење квалитета. Статутом Факултета и Правилником о квалитету
утврђени су поступци за припрему, усвајање, праћење и контролу студијског програма,
као и процедуре за осавремењивање студијског програма.
Факултет има Програм научноистраживачког рада, који обухвата и студијскоистраживачки рад студената докторских студија.
Процена испуњености Стандарда 4 и предлог корективних мера:
На основу анализе студијских програма основних, мастер академских и докторских
академских студија, извршене према критеријумима утврђеним Стандардима за
акредитацију студијских програма високог образовања, може се закључити да сви
студијски програми академских студија на Факултету за працво, јавну управу и
безебдност испуњавају Стандард 4.
Студијски програми основних, мастер и докторских академских студија
задовољавају све критеријуме предвиђене Стандардима за акредитацију високошколских
установа и усклађени су са савременим светским токовима и стањем науке и струке у
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области права, јавне управе и безбедности и упоредиви су са студијским програмима
одговарајућих страних високошколских установа.
Садржаји, исходи и циљеви појединачних обавезних предмета на свим студијским
програмима пружају скуп знања обухваћен предвиђеним исходима читавог програма.
У току реализације студијских програма примењују се процедуре за праћење,
контролу и осавремењивање студијских програма, предвиђене Правилником о
квалитету. Квалитет студијских програма се процењује помоћу квалитативних и
квантитативних показатеља, утврђених Правилником о квалитету.
б) SWОТ анализа
Предности:
• Факултет за право, јавну управу и безебдност настоји да се на што више начина
информише о квалитету студијских програма и компетенција које пружа
студентима.
• Сваки програмски исход учења је обухваћен исходом једног или више
обавезних предмета на сваком студијском програму Факултетa .
• Усаглашеност исхода учења са садржајима наставног програма, методама
стицања компетенција и поступцима за проверу знања и оцењивање.
• Нису уочене неравномерности у односу ЕСПБ, према оптерећењу студената.
• Доступност информација о студијским програмима, исходима учења.
• Доступност података о формалним и методолошким захтевима завршног рада.
• Једноставност процедуре и отвореност за измене и допуне студијских програма.
Слабости:
• Недовољно повратних информација од послодаваца о компетенцијама
дипломираних студената, чиме је онемогућен потпуни увид у компетенције које
пружају студијски програми.
Могућности:
• Повезивање Факултета са високошколским установама у свету, ради
прикупљања њихових искустава и метода у успостављању и одржавању веза са
послодавцима и дипломираним студентима, у циљу бољег увида у квалитет
компетенција које пружају студијски програми.
• Успостављање и одржавање веза са Националном службом запошљавања у
циљу праћења потреба тржишта.
Опасности:
• Недостатак људских ресурса за успостављање и одржавање контаката са
послодавцима и дипломираним студентима.
• Недостатак информација о функционалној интегрисаности достигнутог
теоријског знања са захтевима праксе.
в) Предлог мера и активности за унапређивање квалитета Стандарда 4
1. Потребно је проширити број извора информација о функционалној
интегрисаности достигнутог теоријског знања дипломаца основних, мастер и докторских
академских
студија
са
захтевима
праксе.
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2. Потребно је успоставити и одржавати везу са Националном службом
запошљавања у циљу праћења потреба тржишта и, с друге стране, повезати се са већим
бројем послодаваца дипломираних студената како би се стекао бољи увид у стечене
компетенције дипломираних студената, тиме посредно и о квалитету студијских програма.
3. Уважавајући захтеве савременог српског друштва и захтеве тржишта рада, од
постојећа два студијска програма основних академских студија „Право и безбедност“ и
„Јавна управа“ предложити један интегрисани студијски програм, под називом „Право“.
4. У припреми за наредну реакредитацију студијских програма мастер и
докторских академских студија, уважавајући развој науке и стручне праксе, неопходно је
извршити уподобљавање постојећих студијских програма мастер и докторских
академских студија са савременим кретањима у науци и стручној пракси.
4. Студијски програм докторских академских студија треба да буде саставни део
стратегије развоја Универзитета и заснован на изворним истраживањима, а иновативну
структуру предмета и развој општих компетенција студената треба остваривати кроз
интердисциплинарност, уз задовољавање потребе тржишта рада.
5. Студентима мастер, а нарочито докторских студија треба омогућити да проведу
део истраживања кроз међународну размену.
г) Показатељи и прилози за Стандард 4:
Табела 4.1. Листа свих студијских програма који су акредитовани на високошколској
установи са укупним бројем уписаних студената на свим годинама студија у текућој и
претходне 2 школске године
Табела 4.2. Број и проценат дипломираних студената (у односу на број уписаних) у
претходне 3 школске године у оквиру акредитованих студијских програма. Ови подаци
се израчунавају тако што се укупан број студената који су дипломирали у школској
години (до 30. 09.) подели бројем студената уписаних у прву годину студија исте школске
године. Податке показати посебно за сваки ниво студија.
Табела 4.3. Просечно трајање студија у претходне 3 школске године. Овај податак се
добија тако што се за студенте који су дипломирали до краја школске године (до 30.09.)
израчуна просечно трајање студирања. Податке показати посебно за сваки ниво студија.
Прилог 4.1. Анализа резултата анкета о мишљењу дипломираних студената о
квалитету студијког програма и постигнутим исходима учења.
Прилог 4.2. Анализа резултата анкета о задовољству послодаваца стеченим
квалификацијама
дипломаца.
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Стандард 5: Квалитет наставног процеса
Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз интерактивност наставе, укључивање
примера у наставу, професионални рад наставника и сарадника, доношење и поштовање
планова рада по предметима, као и праћење квалитета наставе и предузимање
потребних мера у случају када се утврди да квалитет наставе није на одговарајућем нивоу.
а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 5
Факултет за право, јавну управу и безбедност перманентно ради на повећању
квалитета наставног процеса, оцењујући да је квалитет наставе од кључне важности за
остваривање постулираних циљева правничког образовања.
Статутом Факултета и Правилником о квалитету дефинисани су параметри и
индикатори квалитета наставног процеса и педагошког рада, као и поступци за праћење,
контролу, оцењивање и унапређивање наставног процеса и педагошког рада наставника
и сарадника
Статутом Факултета предвиђено је да се студије изводе према Плану извођења
наставе који усваја Наставно-научно веће и којим се утврђује: 1) наставници и
сарадници који ће изводити наставу према студијском програму; 2) места извођења
наставе, у складу са дозволом за рад; 3) почетак и завршетак, као и временски распоред
извођења наставе; 4) облици наставе (предавања, практична настава, семинари, вежбе,
консултације, симулације, менторски рад, провера знања и др.); 5) начин полагања
испита, испитни рокови и мерила испитивања; 6) попис препоручене литературе, и 7)
остале важне чињенице за уредно извођење наставе.
Правилником о квалитету предвиђено је да се квалитет наставног процеса
обезбеђује кроз: доношење и поштовање планова рада на предметима, интерактивност
наставе, професионални рад наставника и сарадника, коректан и отворен однос према
студентима, разумевање и уважавање потреба студената, поштовање различитих стилова
учења и редовно праћење и вредновање рада студената током наставе.
Стандарди квалитета наставног процеса обухватају: 1) стандарде квалитета
планова рада (силабуса), 2) стандарде квалитета наставе и 3) стандарде квалитета
оцењивања.
Факултет има уредно попуњену Књигу предмета у којој су садржани појединачни
силабуси за све предмете на студијским програмима основних студија, мастер академских
студија и докторских студија, у складу са упутствима Комисије за акредитацију. Књига
предмета доступна је на Факултету и на интернет страници Факултета
http://fpjub.nezbit.edu.rs/ .
У складу са одредбама Правилника о квалитету, а према Упутству за израду
силабуса, припремљени су и усвојени детаљни планови рада на стандардизованом
обрасцу, који садрже: назив предмета, статус и профил предмета, бодовну вредност
предмета исказану у ЕСПБ, име, презиме и академско звања наставника и сарадника на
предмету, предуслове за упис предмета, кратак опис садржине и структуре предмета,
обавезну и допунску литературу, облике наставе, методе рада студената током наставе
(предиспитне активности), максимални и минимални број поена које доноси сваки облик
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предиспитних активности, критеријуми и мерила за оцену успешности студената у
предиспитним активностима, као и сразмеру поена стечених предиспитним активностима
и на завршном испиту у структури укупне оцене студента на предмету. Облици
предиспитних активности студената који се оцењују, утврђени су тако да њихово
испуњење буде у функцији савладавања наставног предмета и реално могуће. Планови
рада садрже план предавања и вежби, са тематским јединицама по недељама (15 недеља у
семестру).
Нацрте планова рада припремали су предметни наставници, а коначан текст
планова рада усвајало је Наставно-научно веће Факултета. Наставници и сарадници у
периоду за који се врши евалуација, наставу су изводили према плану рада. Распоред
наставе редовно се објављује на огласним таблама и на интернет страници Факултета.
За с т у д е н т е прве године с т у д и ј а сваке године припрема се Водич за
бруцоше,
који
се
објављује
на
интернет
страници
Факултета
http://online.fliphtml5.com/bcwj/edmj/#p=1
У складу са Правилником о квалитету, Факултет j e усвојио Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији, којим су утврђена правила о организацији
наставе и обавезама наставног особља у наставном процесу. Правилник је доступан на
интернет страници Универзитета.
Правилником о квалитету предвиђени су стандарди квалитета у погледу
садржине, метода и динамике предавања и вежби, као и стандарди професионалног
понашања наставника и сарадника и професионалног односа међу самим наставницима и
сарадницима. Наставници су дужни да садржину предавања и других облика наставе
перманентно иновирају и усклађују са најновијим научним сазнањима и достигнућима.
Предавања покривају најмање 75 % градива предвиђеног планом рада на предмету.
Предавања се осмишљавају тако да буду корисна за савладавање градива и припрему
испита. Наставник је дужан да један део предавања посвети примерима, илустрацијама,
задацима и другим облицима практичне примене теоријског знања.
Правилником о квалитету регулисани су стандарди квалитета у извођењу
наставе. Утврђени стандарди обавезују наставнике и сараднике да на наставу долазе
припремљени, да градиво излажу разумљиво и јасно, на начин којим се држи пажња
студената и стимулише њихово критичко размишљање. Такође, наставници и сарадници
су дужни да примењују интерактивне наставне методе, да укључују примере из праксе и
да подстичу студенте на креативност, самостално истраживање и примену стеченог
знања. Од посебног значаја је дужност наставника и сарадника да перманентно
унапређују своје педагошке и дидактичко-методичке способности, као и да прате,
евидентирају и оцењују успех студената у остваривању предиспитних обавеза.
Да би се остварио задовољавајући ниво професионалног понашања наставника и
сарадника према студентима, у Правилнику о квалитету дефинисани су посебни
стандарди, према којима се од наставника очекује: да уредно извршава своје наставне
обавезе; да се пристојно понаша и да долази на час уредно обучен; да успостави и
одржава коректан однос према студентима, уз пуно поштовање личности и потреба
студената; да стил њихових излагања буде неутралан и професионалан; да излагање не
садржи увредљиве или дискриминаторске изразе према било којем појединцу или
друштвеној групи. Наставницима и сарадницима изричито је забрањено да предавања и
вежбе злоупотребљавају у политичке или верске сврхе и наложено им је да у раду са
студентима морају деловати неутрално, без истицања личних политичких ставова и
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верских убеђења.
Стандарди професионалног односа наставника и сарадника према студентима
утврђени су Етичким кодексом наставника и сарадника Универзитета. Кодексом је
предвиђено предузимање корективних мера и санкционисање у случајевима неетичког
понашања наставника и сарадника. У извештајном периоду према два наставника на
Факултету предузете су корективне мере споразумног раскида радног односа, због
њиховог неетичног понашања са студентима. Кодекс је доступан на сајту Универзитета
http://nezbit.edu.rs/wp-content/uploads/2015/06/03_Eticki-kodeks-nastavnika-i-saradnikaMegatrend-univerziteta.pdf
Поступак утврђивања одговорности и изрицање мера поверено је Суду части, чији
је рад регулисан Правилима о раду суда части, који је доступан на веб-сајту Универзитета
http://nezbit.edu.rs/wp-content/uploads/2015/06/04_Pravila-o-radu-suda-casti.pdf
Правилником о квалитету детаљно су регулисани поступци за обезбеђење и
унапређивање квалитета наставног процеса. У том смислу, посебан значај има дужност
наставника и сарадника да током извођења наставе воде дневник рада и картон
студената. У картону студената, који је јединствен за сваки предмет, води се
евиденција о свим студентима (име, презиме и број индекса), њиховим предиспитним
активностима, поенима које су на основу сваке предиспитне активности остварили,
поенима које су остварили на завршном испиту, као и о коначној оцени.
У дневник рада, који се јединствено води за сваки студијски програм, наставници и
сарадници уписују податке о: датуму одржавања часова, броју одржаних часова,
тематским јединицама обрађеним на часовима, и примењеним наставним методама.
Студентска служба пре почетка наставе сваком наставнику одговорном за предмет
доставља картон студената, у којем се заводе подаци о студентима који су уписали
одговарајући предмет.
Контрола квалитета наставе обухвата контролу одржавања наставе према плану
извођења наставе на студијском програму и плану рада на предмету, као и контролу
квалитета облика, садржине и метода наставе. Студентска служба периодично током
семестра прати уписивање часова од стране наставника и сарадника. У случају да се
часови не уписују, студентска служба о томе обавештава продекана за наставу, који
писаним путем упозорава наставника или сарадника који не уписује часове да то
убудуће чини. На крају академске године, продекан за наставу о датим упозорењима
подноси писани извештај Комисији за квалитет.
Анализа података из Књиге наставе у којој су садржани сви појединачни
дневници рада наставника и појединачни картони евиденције студената показује да се
настава на Факултету одвијала у складу са усвојеним Планом наставе и Распоредом
наставе и да није било већих одступања.
Факултет је у последње две године посебну пажњу поклонио унапређивању
педагошких способности наставника и сарадника. Организовани су семинари о
интерактивним облицима наставе, које су држали угледни стручњаци из земље и
иностранства. На унапређивање педагошких способности наставника и сарадника
одређени утицај имао је и њихов боравак на иностраним сродним правним
факултетима. У оквиру Темпус пројеката, чији академски координатор је био Факултет
кроз индивидуалне стипендије, у последње три године више наставника, сарадника и
студента боравило је на европским (25), америчким (6) и руским (8) сродним правним
факултетима.
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Полагање испита на Факултету регулисано је Правилником о студирању на
Универзитету који је доступан на интернет страници Универзитета http://nezbit.edu.rs/wpcontent/uploads/2015/06/02_Pravilnik-o-studiranju-na-Megatrend-univerzitetu.pdf .
Тим актом регулисани су испитни термини, пријављивање испита, начин полагања
испита, начин оцењивања предиспитних активности и знања студента на испиту, начин
формирања коначне оцене, поступање у случају приговора на оцену, услови и поступак
полагања испита пред испитном комисијом, стандарди понашања наставника и
студената на испиту, начин попуњавања записника о полагању испита, и друго.
Анкетирање студената у делу који се односи на резултате евалуације наставе по
годинама студија и семестрима, које је спроведено у складу са Правилником о
самовредновању, показало је да су студенти у великој мери задовољни распоредом
часова, да су информисани о наставном плану и програму и да су информисани о својим
правима и обавезама.
Однос наставника према студентима чини већину питања анкете која се обавља два
пута годишње (анкета у прилогу). Студенти оцењују рад професора, посебно о томе да ли
их је на почетку семестра упознао са обавезама на предмету, да ли градиво излаже јасно и
разумљиво, да ли подстиче студенте да учествују у настави, да ли их упознаје са начинима
провере знања, да ли је доступан у време консултација, да ли одговара на питања путем имејла и да ли је успоставио коректан однос са студентима.
Факултет велику пажњу придаје односу наставника и сарадника према студентима.
Сви наставници и сарадници су обавезни да буду на располагању студентима у термину
консултација (назначеном на интернет сајту Факултета), да одговарају на обраћање
студената путем и-мејла, и да у току предавања и вежби поступају професионално.
Прилог 5.1. Резултати анкета студената о квалитету наставног процеса
Прилог 5.1.1. Анализа резултата анкете о организованости Факултета за зимски семестар 2012/13.

ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ОРГАНИЗОВАНОСТ
ФАКУЛТЕТА
1. Информисаност студентске службе оценили бисте са:
2. Предусретљивост студентске службе оценили бисте са:
3. Опремљеност скриптарнице уџбеничком литературом оценили бисте са:
4. Услове рада на факултету/вишој школи оценили бисте са:
5. Студентски информациони систем бисте оценили са:
Просек

Оцена
4.03
3.96
3.85
4.36
4.07
4.18

Прилог 5.1. 2. Анализа резултата анкете о организованости Факултета за летњи семестар 2012/13.

ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ОРГАНИЗОВАНОСТ
ФАКУЛТЕТА
1. Информисаност студентске службе оценили бисте са:
2. Предусретљивост студентске службе оценили бисте са:
3. Опремљеност скриптарнице уџбеничком литературом оценили бисте са:
4. Услове рада на факултету/вишој школи оценили бисте са:
5. Студентски информациони систем бисте оценили са:
Просек

Оцена
4.13
4.02
3.82
4.71
4.14
4.16
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Резултати анкетирања студената у 2012/2013. години су, такође, показали висок
степен задовољства студената организационим аспектима наставе. Просечна оцена
студената о организационим аспектима наставе је нешто већа од четворке, док је просечна
оцена студената о осталим питањима организованости нижа.
Прилог 5.1. 3. Анализа резултата анкете о организованости Факултета за зимски семестар 2013/14.
ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ОРГАНИЗОВАНОСТ
ФАКУЛТЕТА
1. Информисаност студентске службе оценили бисте са:
2. Предусретљивост студентске службе оценили бисте са:
3. Опремљеност скриптарнице уџбеничком литературом оценили бисте са:
4. Услове рада на факултету/вишој школи оценили бисте са:
5. Студентски информациони систем бисте оценили са:
Просек

Оцена
4.22
4.12
4.06
4.55
4.30
4.25

Прилог 5.1. 4. Анализа резултата анкете о организованости Факултета за летњи семестар 2013/14.
ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА
ОРГАНИЗОВАНОСТ ФАКУЛТЕТА
1. Информисаност студентске службе оценили бисте са:
2. Предусретљивост студентске службе оценили бисте са:
3. Опремљеност скриптарнице уџбеничком литературом оценили бисте са:
4. Услове рада на факултету/вишој школи оценили бисте са:
5. Студентски информациони систем бисте оценили са:
Просек

Оцена
4.57
3.39
3.94
3.84
4.30
4.08

Резултати анкетирања студената у 2013/2014. години показали су да је оцена
студената била изнад четири, док је просечна оцена студената по осталим питањима
организованости Факултета, иако релативно ниска, имала благо повећање у тој школској
години у односу на ранији период, што се може видети из налаза.
Прилог 5.1. 5. Анализа резултата анкете о организованости Факултета за зимски семестар 2014/15.
ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ОРГАНИЗОВАНОСТ
ФАКУЛТЕТА
1. Информисаност студентске службе оценили бисте са:
2. Предусретљивост студентске службе оценили бисте са:
3. Опремљеност скриптарнице уџбеничком литературом оценили бисте са:
4. Услове рада на факултету/вишој школи оценили бисте са:
5. Студентски информациони систем бисте оценили са:
Просек

Оцена
3.99
3.86
3.85
4.35
4.40
4.09

Прилог 5.1. 6. Анализа резултата анкете о организованости Факултета за летњи семестар 2014/15.
ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА
ОРГАНИЗОВАНОСТ ФАКУЛТЕТА
1. Информисаност студентске службе оценили бисте са:

Оцена
4.01
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2. Предусретљивост студентске службе оценили бисте са:
3. Опремљеност скриптарнице уџбеничком литературом оценили бисте са:
4. Услове рада на факултету/вишој школи оценили бисте са:
5. Студентски информациони систем бисте оценили са:

3.38
3.91
4.28
4.09
3.93

Просек

Детаљнија анализа педагошког рада наставника са графичким приказом изложена
је у оквиру анализе Стандарда 7, који се односи на квалитет наставника.
У случају ниских оцена у студентским анкетама, декан Факултета упознаје
предметног професора и скреће му пажњу на примедбе студената, сагледава њихову
оправданост и договара начин њиховог превазилажења. Иако нема предвиђених
механизама за санкционисање неадекватног односа професора, асистената и сарадника у
настави према наставним обавезама, у периоду за који се ради Извештај о самоевалуацији,
споразумно је отпуштен један наставник и један сарадник у настави.
У погледу квалитета наставе, води се рачуна о томе да се обезбеди коректан однос
наставника, сарадника и Факултета у целини према студентима. План, програм и
распоред наставе, као и захтеви, обавезе и начин оцењивања студената су јасни,
прецизни и благовремено објављени. Резултати анкетирања студената потврђују висок
ниво професионализма и одговоран однос наставника и сарадника према студентима,
чиме су у потпуности испуњени захтеви Стандарда 5.
б) SWОТ анализа










Предности:
иновирање студијских програма савременим научним дисциплинама, у циљу њиховог
даљег развоја и унапређивања, у складу с потребама тржишта рада и захтевима времена;
висока компетентност наставника и сарадника за предмете на којима су ангажовани у
наставном процесу;
доступност информација о студијским програмима, терминима и плановима реализације
наставе на интернет страници Факултета и на огласним таблама Факултета;
висок степен интерактивног учешће студената у наставном процесу кроз различите
наставне облике (семинаре; вежбе; симулације одржавања седница скупштина на
локалном, градском и државном нивоу; симулације суђења; симулације арбитражног
поступка; такмичења у беседништву; симулације решавања криза на локалном,
регионалном и државном нивоу; учешће у решавању практичних проблема из оквира
наставних предмета и слично;
слобода наставника у избору метода наставе и учења, у циљу успешне реализације
наставних планова и програма;
редовно праћење квалитета наставе, посебно спровођења наставних програма и планова
рада, и систематско предузимање корективних мера на отклањању уочених пропуста и
слабости;
висок степен расположивости наставника и сарадника студентским захтевима и
потребама;
високо вредновање свих сегмената квалитета наставе од стране студената.
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Слабости:
недовољна сарадња с послодавцима, у циљу већег и ближег повезивања теорије и
праксе;
недовољна усклађеност законске регулативе, правилника о систематизацији радних
места и других општих аката послодаваца, како у јавном тако и у приватном сектору, с
новим струкама и занимањима, што доводи до отежаног запошљавања многих
дипломаца.
Могућности:
повећање научних и других компетенција наставника у наредном периоду;
повећање броја сарадника и ненаставног особља у службама које подржавају наставни
процес;
повећање научне и истраживачке компетентности за реализацију наставног процеса и
НИР-а наставника и сарадника у настави.
Опасности:
смањење компетенција наставничког и научног кадра референтног за објављивање
научних радова из области праваних, безбедносних и јавноправних научних
дисциплина;
ц) Предлог мера и активности за унапређивање квалитета Стандарда 5

1. Новим студијскима програмима, новим режимом студија, п р е ц и з н и м и
ј а с н и м правилима о праћењу и оцењивању успеха студената у предиспитним
активностима и другим процедурама у погледу извођења наставе, обезбедити предуслове
за унапређивање квалитета наставе и повећање успеха студената у студирању.
2. Обезбедити да се у и наредном периоду стриктно примењују правила о
обезбеђењу квалитета наставе, што подразумева редовно праћење и контролу квалитета,
и предузимање корективних мера, у складу са законом и Правилником о квалитету.
3. Наставити пружање организоване подршке наставницима и сарадницима ради
унапређивања њихових педагошких способности, посебно за примену интерактивних
облика рада и адекватно праћење рада студената и оцењивање њихових знања и
вештина.
4. Добром организацијом наставе обезбедити у с л о в е у к о ј и м а ћ е с е
студентима омогућити практична примена наученог к р о з с и м у л а ц и ј у с у ђ е њ а ,
а р б и т р а ж н о г п о с т и п к а , уп р а в н о г п о с т у п к а , т а к м и ч е њ е у б е с е д н и ш т в у ,
правне кли нике и радиониц е, правна савето валишт а, сим ул ациј у
скупштинског заседања на локалном, градском и државном нивоу,
решавање конкр ет них правних и политичко -безбедно сних проблема, у
малим групама, посебно кад је реч о настави на стручно-апликативним предметима, која
подразумева примену интерактивних метода рада.
5. За унапређивање квалитета наставе неопходно је повећати број а с и с т е н а т а и
сарадника који подржавају наставни процес, те осавременити софтверске програме и
базе
података
за
ефикасније
праћење
наставног
процеса.
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д) Показатељи и прилози за Стандард 5
Прилог 5.1. Анкете студената о квалитету наставног процеса
Прилог 5.2. Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе.
Прилог 5.2.1. Поступак планирања и реализације наставе
Прилог 5.2.2. Распореди наставе 2012/2013.
Прилог 5.2.3. Распореди наставе 2013/2014.
Прилог 5.2.4. Распореди наставе 2014/2015.
Прилог 5.3. Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање активних
компетенција наставника и сарадника
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Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада
Високошколска установа непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу услова, праћењу и
провери резултата научноистраживачког, уметничког и стручног рада и на њиховом
укључивању у наставни процес.

а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 6
Факултет за право, јавну управу и безбедност је акредитован за обављање
научноистраживачке делатности, Одлуком Националног савета за научни и технолошки
развој број 660-01- 00069/2012-17 од 17. октобра 2013. године.
Прва генерација студената на докторским академским студијама, по
новоакредитованом студијском програму, уписана је у школској 2014/2015. години. Отуда
период самовредновања обухвата само једну годину.
Научноистраживачке области Факултета у периоду за који се врши
самовредновање биле су: правне науке (јавноправна област, грађанскоправна област,
кривичноправна област, међународноправна област, финансијскоправна област и
економско-правна област); политичке науке (политички систем, државна управа и
локална самоуправа) и безбедносне науке (друштвене кризе и конфликти, системи
државне безбедности, безбедносна аналитика, криминалистика, организовани криминал),
и друго.
Факултет од свог оснивања (2005) на организован начин прати и подстиче
научноистраживачки рад наставника и сарадника и перманентно остварује јединство
образовне, научноистраживачке и стручне делатности. На тај начин Факултет: (a)
доприноси развоју друштва знања у области права, јавне управе и безбедности и даје
скроман допринос решавању актуелних друштвених проблема у функционисању јавне
управе, државне управе и локалне самоуправе, развоју научног стваралаштва у овим
областима друштвеног живота, остваривању принципа учења током радног века; (б)
доприноси развоју и усавршавању научног подмлатка, укључивању студената у
научноистраживачки рад и свом промовисању као националног и регионалног центра
основних, развојних и примењених истраживања у области права, јавне управе и
безбедности; (в) дaје значајан допринос повезивању са другим научним институцијама у
земљи и у иностранству ради размене знања и искустава и рада на заједничким пројектима
и на повезивању са правосудним и другим институцијама у Србији.
У периоду за који се спроводи самовредновање (2012–2015), Факултет је имао
садржајан Програм и План развоја научноистраживачког рада у којем су истраживачка
стратегија и програмски циљеви били у складу са стратегијском оријентацијом Факултета
и националном стратегијом развоја научноистраживачке делатности. Наставно-научно
веће Факултета благовремено је донело План научноистраживачког рада за период 2012–
2015. године и Програм научноистраживачког рада за период 2014–2015. (доказ: Извештај
Факултета о научноистраживачком раду у 2012 и 2013., 2014 и 2015. години и Програм
НИР-а за период 2014–1015. године, налазе се у архиви Факултета).
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У периоду од 2012–2015. године, у односу на период 2009–2011. године, дошло је
до повећања квалитета НИР-а наставника, сарадника и студената докторских студија, што
је и очекивано, с обзиром на то да Факултет улази у 11. годину успешног рада.
Унапређивању научноистраживачке делатности допринела је нова оријентација
Факултета у области НИР-а у којој је предвиђено да сваки наставник и сарадник објави
годишње најмање четири научна рада у часописима са листе Министарства, односно
оствари учешће на научним конференцијама. Продекан за студије 2. и 3. степена и за
науку Факултета је почетком сваке календарске године сачињавао збирни Извештај о
објављеним научним радовима, учешћу на пројектима и научним конференцијама
наставника и сарадника у тој години (Табела 6.3. Збирни преглед научноистраживачких
резултата (публикација) на Факултету у претходној календарској години према критеријумима
Министарства надлежног за науку).

Истовремено, од наставника и сарадника је захтевано да дају оквирни план
научноистраживачког рада за наредну годину, који је садржао број радова, оријентациони
назив радова, назив и ранг часописа у којем намеравају да објаве рад, што се види из
Извештаја Факултета о научноистраживачком раду у 2012., 2013., 2014. и 2015., са Планом
НИР-а од 2012–2015. године, који се налазе у архиви Факултета.
Извештај о НИР-у за протеклу годину и План НИР-а за наредну годину разматрани
су на Научно-наставном већу Факултета сваке године у марту, где се анализира укупан
број и врста радова по наставницима и сарадницима, те скреће пажња појединим
наставницима и сарадницима да треба да повећају број објављених радова и сагледавају
конкретне могућности за пружање помоћи млађим наставницима и сарадницима.
Иако нису предвиђени посебни облици санкционисања за недовољно објављивање
радова у одређеном периоду, број радова по наставнику и сараднику из године у годину се
повећавао. Томе је допринео закључак Научно-наставног већа да наставницима који у
процесу акредитације не испуне услов компетентности за предмете које држе неће бити
продужавани уговори о раду.
Учешће у пројектима
У циљу унапређивања научноистраживачке делатности, Факултет је у
континуитету подстицао наставнике и сараднике да учествују у међун ародним пројектима
и пројектима које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја, и
друге институције.
Као руководиоци пројеката и истраживачи, током 2012, 2013, 2014. и 2015. године
наставници, сарадници и студенти докторских студија Факултета учествовали су у изради
четири пројеката фундаменталних и основних истраживања које је финансирало
Министарство за науку и технолошки развој и друге научнообразовне установе, као и у
изради једног међународног Темпус пројекта који је финансирала Европска комисија.
У улози руководилаца пројеката, наставници Факултета учествовали су у
реализацији једног научноистраживачког пројекта и једног Темпус пројеката:
- Унапређивање јавних политика у Србији у функцији побољшања социјалне
сигурности грађана и одрживог привредног раста (Пројекат број: 47004, носилац израде
је Факултет, а руководилац пројекта је била проф. др Драгана Гњатовић, а по њеном
одласку са Факултета, проф. др Дарко Маринковић, наставник факултета. Пројекат се
финансира из средстава Министарства за просвету, науку и технолошки развој. У
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реализацију пројекта са Факултета укључени су: проф. др Драгана Гњатовић (отишла са
факултета у јуну 2013. године); проф. др Мирко Кулић (отишао са Факултета у октобру
2013. године), проф. др Дарко Маринковић, доц. др Ана Грбић, проф. др Драгољуб Тодић
(наставник по уговору) и асистент на Факултету Мс Андрија Блануша и још 17 професора
са других факултета из земље и иностранства).
- Развој јавне управе и управљања у Србији (Development of public administration
and management in Serbia), академски координатор – руководилац наставник Факултета
(професор емеритус др Мијат Дамјановић) који финансира Европска комисија (95 %) уз
суфинансирање Мегатренд универзитета (5 %). У реализацију овог пројекта били су
укључени са Факултета: проф. емеритус др Мијат Дамјановић (отишао у пензију 2015),
проф. др Владан Кутлешић (отишао са Факултета у 2015), проф. др Јасмина Новаковић
(отишла са Факултета 2013), проф. др Неђо Даниловић; асистенти и сарадници: Ана
Грбић, Андрија Блануша и Ивана Драгић и пет студената мастер и докторских студија.
Наставници, сарадници и студенти докторских студија Факултета активно су
учествовали и учествују у реализацији још шест пројеката које финансира Министарство
просвете, науке и технолошког развоја (Табела 6.2):
Табела 6.2. Списак наставника и сарадника запослених и ангажованих на Факултету, учесника у
пројектима које финансира Министарство науке (назив пројекта), за период 2012–2015.
Табела 6.3.1. Списак наставника и сарадника запослених и ангажованих на Факултету,
учесника у пројектима које финансира Министарство науке (назив пројекта), за период 2012–15.
проф. др Драгана Гњатовић
проф. др Дарко Маринковић
проф. др Мирко Кулић
проф. др Драгољуб Тодић
МС Андрија Блануша
Доц. др Ана Грбић

1.

Унапређивање јавних политика у Србији у
функцији побољшања социјалне сигурности
грађана и одрживог привредног раста

47004

Факултет за државну управу и
администрацију

2.

Србија у савременим међународним односима:
„Стратешки правци развоја и учвршћивања
положаја Србије у међународним интегративним процесима – спољнополитички, међународни
економски, правни и безбедносни аспекти“

179029

Институт за међународну
политику и привреду

3.

Развој институционалних капацитета,
стандарда и процедура за супротстављање
организованом криминалу и тероризму у
условима међународних интеграција

179045

Криминалистичко-полицијска
академија

проф. др Драган Манојловић

4.

Одржива пољопривреда и рурални развој у
функцији остваривања стратешких циљева
Републике Србије у оквиру дунавског региона

46006

Институт за економику
пољопривреде

проф. др Милан Милановић

проф. др Сања Станковић
проф. др Драгољуб Тодић и
студент докторских студија
Невена Проловић, мастер

Реализацијом пројеката „Развој јавне управе и управљања у Србији“ и
„Унапређивање јавних политика у Србији у функцији побољшања социјалне сигурности
грађана и одрживог привредног раста“, Факултет је практично показао и доказао пуну
интегрисаност научних метода и резултата истраживања у наставне мултидисциплинарне
програме академских (основних и мастер студија) и докторских студија у области права,
јавне управе и безбедности, чиме су у потпуности оправдана финансијска средства, која су
у те пројекте уложили Европска комисија и Министарство просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије.
Као потврду реализације овог стандарда, у Извештају о самовредновању наводимо
да је у току реализација пројекта „Развој јавне управе и управљања у Србији“
(Development of public administration and management in Serbia), у сарадњи са партнерским
универзитетима у Фиренци, Лисабону, Прагу (Карлов универзитет) и Софији (Нови
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бугарски универзитет), Факултет извршио анализу садржаја (Benchmarking) 86 студијских
програма на 30 универзитета у 37 прекоокеанских и 8 европских земаља у области јавне
управе, администрације и јавних политика са тежиштем на анализи садржаја постојећих
дескриптора студијских програма у области права, јавне управе и безбедности.
Осим изнетог, уз примену научних метода извршена је компаративна анализа
нормативних аката у вези са организацијом државне управе и државним службеницима у
Србији, те класификација релевантних података у вези са запосленима у јавној управи
(стручна спрема, опис послова, веза описа посла са завршеним студијама, услови за
напредовање на радном месту, број запослених, итд.) с детаљном анализом компетенција
запослених у три министарства Владе Републике Србије, два органа локалне самоуправе и
једној агенцији из којих су произашле опште препоруке за радикалне измене постојећег
студијског програма и дизајнирање новог студијског програма у области права, јавне
управе и безбедности на сва три циклуса студија (основне академске студије, дипломске
академске мастер студије и докторске студије), са којима је Факултет добио
акредитацију савременог Студијског програма основних академских студија „Јавна
управа“ и студијских програма мастер и докторских академских студија „Право, јавна
управа и безбедност“, 2014. године.
Поред активног учешћа у научноистраживачким пројектима, Факултет је
усмеравао и стручно и материјално подстицао наставнике, асистенте, сараднике и
студенте на повећање научноистраживачке активности, пре свега:
- објављивањем научних монографија и књига из научноистраживачких области
које се изучавају на Факултету;
- објављивањем научних радова у референтним домаћим и иностраним часописима,
уз годишње ажурирање резултата научноистраживачке активности;
- учешћем на научним скуповима у земљи и иностранству, и
- развијањем сарадње са сродним научноистраживачким институцијама у земљи и
иностранству.
Резултати таквог подстицања научноистраживачке активности су врло значајни. У
протекле три године (2012–2015) наставници и сарадници Факултета објавили су: 245
научних радова у земљи и иностранству, од тога је објављено: 37 монографија,
монографских студија, 32 рада у тематским зборницима међународног значаја; 8 радова у
научним часописима међународног значаја; 68 радова у зборницима са међународних
скупова; 14 радова у тематским зборницима националног значаја, 78 радова у часописима
националног значаја. У поређењу с трогодишњим периодом који је претходио
самовредновању Факултета, односно с периодом 2009-2011. године, то је незнатно
смањење броја објављених радова али повећање квалитета радова објављених у
референтним часописима и зборницима радова са међународних и домаћих научних
скупова.
Наставници Факултета у протекле три године, били су:
- уредници једног часописа међународног значаја (проф. др Милан Петровић,
часопис „Теме“, категорија М24) и једног часописа водећег националног значаја (проф. др
Борис Кривокапић, часопис „Мегатренд рењија, категорија М51);
- уредници пет тематских зборника међународног и националног значаја;
- чланови издавачких одбора пет угледних научних часописа и тематских зборника.
Поред тога, активно су били укључени и у процес реализације програма
усавршавања кадрова за научноистраживачки рад, као и у процес реализације програма
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подстицања младих за научноистраживачки рад, посебно кроз успешно похађање
дипломских академских мастер и докторских студија.
Факултет је из вишка сопствених прихода пружао финансијску подршку
истраживачима да повећају број и квалитет публикација у реномираним часописима са
SCI индексацијом (Табела 6.4. Списак SCI – индексираних радова по годинама за
претходни трогодишњи период) и тематским зборницима са реномираних међународних
научних скупова (доказ: финансирање превода и објављивање монографија – професор
емеритус др Мијат Дамјановић и проф. др Владан Кутлешић; плаћање одлазака у
студијске посете универзитетима у Валенсији, Прагу и Софији – проф. др Јасмина
Новаковић и финансирање путних трошкова одласка на четири међународне
конференције одржане у Пекингу – проф. др Неђо Даниловић).
Факултет је у посматраном периоду континуирано обезбеђивао наставницима и
сарадницима потребне информације о критеријумима за вредновање резултата
научноистраживачког рада, тиме што је продекан за 2. и 3. степен студија и науку, сваке
године, непосредно по објављивању, свим наставницима и сарадницима прослеђивао
листу категоризованих научних часописа Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а по потреби и обезбеђивао податке о категоризацији међународних часописа и
зборника радова са међународних и домаћих научних скупова и конференција.
У посматраном периоду, Факултет је у континуитету подстицао и стимулисао
научноистраживачки и стручни рад наставника и сарадника, настојећи да обезбеди
литературу, приступ базама података, рачунарску и другу опрему, неопходне дозволе за
емпиријска истраживања, информације о конкурсима, помоћ у припреми пројектне
документације, формирање пројектних тимова и др. (доказ: пет нових преведених књига
познатих светских аутора из области јавне управе и управљања; нова информатичка
опрема, набављена искључиво за научноистраживачки рад наставника, асистената,
сарадника и студената). Питања у вези са извођењем НИР-а регулисана су
Правилником о научноистраживачком раду, који је доступан на интернет страници
Универзитета
http://nezbit.edu.rs/wp-content/uploads/2015/06/04b-Pravilnik-onaucnoistrazivackom-radu.pdf
Објављивање научних публикација остварује се у оквиру Издавачке делатности
Универзитета, чија је делатност уређена Правилником о издавачкој делатности, који је
доступан на интернет страници Универзитета „Џон Незбит“ http://nezbit.edu.rs/wpcontent/uploads/2015/07/13_Pravilnik-o-izdava%C4%8Dkoj-delatnosti.pdf.
На нивоу Универзитета, у складу са утврђеним приоритетима Универзитета и
финансијским могућностима, доноси се годишњи Издавачки план. Ауторима се упућује
јавни позив за пријаву научних радова за објављивање (према Правилнику о квалитету).
Објављивање резултата научноистраживачког рада врши се на нивоу Универзитета.
У процесу избора у звање наставника, Факултет доследно примењује критеријуме
који се односе на научноистраживачки рад и у свему се придржава препорука
Националног савета за високо образовање. У извештајима за избор у звање наставника и
сарадника посебно се вреднују резултати њ и х о в о г научноистраживачког и стручног
рада, к ао и њ их о в е научне и стручне компетенције за ужу научну област којој
припадају наставни предмети које држе.
Факултет је усвојио и Етички кодекс научноистраживачког рада, којим су
утврђени етички стандарди у обављању научноистраживачке делатности на Факултету,
облици недозвољеног понашања у научноистраживачком раду, санкције и академске
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мере у случају недозвољеног понашања, као и поступак у коме се оне изричу.
Научноистраживачки рад на Факултету обавља се у складу са универзалним принципима
добре научне праксе, која подразумева да се научна истраживања спроводе у складу са
научним достигнућима, да се радови других аутора коректно цитирају, да се резултати
истраживања презентују на начин који обезбеђује њихову проверљивост и да се
критичност и егзактност, као битне карактеристике научног рада, примењују у свим
фазама научноистраживачког рада. Сви наставници и сарадници дужни су да поштују
принципе добре научноистраживачке праксе, а предметни наставници, кроз редовну
наставу из Методологије НИР-а на мастер и докторским студијама, младе асистенте,
сараднике и студенте детаљно упознаје са принципима добре научне праксе и академским
вештинама у писању и изради научних радова, те етичком кодексу кога се морају
придржавати у научном раду.
На Факултету се посебна пажња придаје раду са младим научним истраживачима.
Научно-наставно веће усвојило је Програм развоја научноистраживачког подмлатка за период 2012–
2015. године. Млади научни истраживачи ангажовани на пројектима имају перманентну
помоћ старијих истраживача, а њихов рад у оквиру научних пројеката јасно је одређен,
посебно у погледу предмета, очекиваних резултата и рокова реализације
научноистраживачких задатака.
Избор и именовање наставника и ментора на студијском програму докторских студија
обавља се у складу са важећим стандардима за акредитацију. За извођење наставе на трогодишњим
докторским студијама и за менторе докторандима на тим студијама именују се акредитовани
наставници и спољни сарадници.
Факултет има девет наставника који могу бити ментори на докторским студијама (Табела 6.7.
Списак ментора према тренутно важећим стандардима који се односи на испуњеност услова за
менторе у оквиру образовно-научног, односно образовно-уметничког поља, као и однос броја
ментора у односу на укупан број наставника на Факултету).

Процедуре за избор у звање наставника и сарадника саставни су део система
квалитета и јавно су истакнуте на интернет сајту Универзитета (Пријем кадрова и избор у
звање). Критеријуми Факултета у погледу избора наставника и ментора на докторским
студијама слични су критеријумима и условима који се примењују на државним правним
факултетима.
Међународнa сарадњa Факултета, као дела Универзитета „Џон Незбит“ додатно је
развијанa и садржајно диверсификованa у складу са Планом развоја међународне сарадње
у периоду 2012–2015. године. Уведени су нови облици сарадње уз паралелно остваривање
стратешких партнерстава са иностраним факултетима и универзитетима. Приоритет у
међународној сарадњи дат је јачању међународног положаја и утицаја Факултета у ужем
региону Балкана и ширем простору Југоисточне Европе. У оквиру међународне сарадње,
Факултет је остварио академску и другу сарадњу на стратешком, регионалном и локалном
нивоу са:
- Правним факултетом Државног универзитета у Јелецку, Русија, са којим је
потписан уговор о стратешкој сарадњи (Споразумом су утврђене области сарадње два
факултета, размена студената, наставног и истраживачког материјала, организовања и
учешћа на семинарима и другим научним скуповима, као и могућности покретања
заједничких истраживачких пројеката);
- Факултетом за међународну економију, Факултетом за пословне студије,
Факултетом за културу и медије, Економским факултетом Универзитета у Крагујевцу и
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Институтом за савремену историју у Љубљани у реализацији научноистраживачког
пројекта под називом: Унапређивање јавних политика у Србији у функцији побољшања
социјалне сигурности грађана и одрживог привредног раста, који се финансира из
средстава Министарства за просвету, науку и технолошки развој Владе Републике Србије;
- Универзитетом у Фиренци, са којим је крајем 2012 и почетком 2013. године
реализован други интердисциплинарни семинар са серијом предавања из тематских
области:
 Public private partnerships,
 Key contents of public policies studies,
 Public administration and environmental protection,
 The protection of minorities,
 The role of IT in the reform of the public administration,
 Public finances and fiscal decentralization,
 Interactive teaching methods in different legal fields,
 Human rights immigration and the public administration;
- Новим бугарским универзитетом са којим је у октобру 2012. и априлу 2013.
године размењен други круг академских научноистраживачких искустава у области:
 New teaching methodologies, implementation of IT and introduction to e-learning,
 Practical use of application for e-learning (Moodle),
 Evaluation procedures - outcomes and experiences;
- PASOS, Карловим универзитетом, Метрополитан универзитетом у Прагу са
којим је Факултет, у априлу и децембру 2012. године реализовао други круг заједничких
облика научног рада из области:
 Metropolitan University approach to public administration and management,
 Multicultural public administration - vision and reality,
 Public administration and mmigration policy,
 Introduction to decision-making in European Union Simulation of EU Council,
Working Group meeting - negotiations on the text of a directive,
 Different approaches in research: public administration, economy and management;
- Универзитетом у Валенсији, са којим је Факултет у новембру 2012. године, са
групом асистената и сарадника у настави реализовао други круг научних курсева из
области:
 Data protection in the public administration sphere - National and European
standards,
 The European union in crisis? Present and future of the EU,
 Promoting gender equality in public administration. Some Spanish and European
perspectives,
 The European union Balkan enlargement: Who comes next, and when?
 Immigration policies: From prevention and repression to integration and participation,
 Political elites in Europe: National patterns and general trends;
- Универзитетом у Валенсији, у којем су најбољи асистенти и сарадници у настави
Факултета, у пролеће 2013. године, учествовали на другом кругу студијских научних
расправа
посвећених
научним
областима:
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 The application of European law at the national level,
 Self-government in Europe. Changing (again) the rules of the game,
 Rule of law and fundamental rights in countering terrorism: an approach to the limits
of modern constitutionalism,
 The financial crisis and the reform of the EU: perspectives and prospects,
 The local approach to development: bottom-up strategies to build more sustainable
societies and territories;
- Институтом за Европу Руске академије наука из Москве са којим је Мегатренд
универзитет потписао споразум о заједничкој сарадњи на програмима развоја и
истраживања у областима од обостраног интереса, у складу са прихваћеним
приоритетима, а Факултет активно учествује у реализацији дела тога споразума;
- Институтом за међународну политику и привреду из Београда с којим је
Факултет закључио Споразум о заједничкој научно-стручној сарадњи на програмима од
обостраног интереса, у складу са прихваћеним приоритетима (Факултет активно учествује
у реализацији дела тога споразума);
- Институтом за упоредно право из Београда с којим је Факултет закључио
Споразум о заједничкој научно-стручној сарадњи на програмима од обостраног интереса у
складу са прихваћеним приоритетима (Факултет, такође, активно учествује у реализацији
тог споразума, а у припреми је и ангажовање на заједничком научно-истраживачком
пројекту).
У оквиру раширене међународне сарадње, професори и асистенти Факултета
учествовали су на бројним међународним конференцијама и научним скуповима: у
Пекингу и Москви (проф. др Срето Ного, проф. др Неђо Даниловић и асистент Драгана
Ђурић); у Охриду (проф. др Срето Ного и проф. др Неђо Даниловић); у Сарајеву,
Бијељини и Брчком (проф. др Неђо Даниловић, и професори др Драган Манојловић и
Миломир Минић); у Бечу и Бриселу (проф. др Мијат Дамјановић); у Бањој Луци (проф. др
Драгољуб Тодић, проф. др Срето Ного и проф. др Неђо Даниловић); у Лондону (проф. др
Дарко Маринковић); у Тирани (асистент Ивана Драгић); у Љубљани (проф. др Драгана
Гњатовић); у Софији (проф. др Јасмина Новаковић и проф. др Неђо Даниловић).
У оквиру међународне сарадње, Факултет су посетили бројни инострани предавачи
и студентима, асистентима и професорима одржали предавања на теме из различитих
научних области. Између осталог, то су:
 Људмил Георгијев, руководилац Центра за јавну управу при Новом бугарском
универзитету у Софији, одржао је предавање на тему „Настава кроз студије
случаја“ ;
 Jan Erik Lane, редовни професор друштвених наука на Универзитету у Женеви
и професор по позиву на већини универзитета у свету, одржао је предавање на
тему „Државно управљање“
 Јоhn Naisbitt i Steven Reinsmit, гостујући професори на водећим универзитетима
у свету, одржали су предавање на тему „Савремени трендови управљања
државом“
 Dan Shomon, претходни саветник Барака Обаме, председника САД, одржао је
предавање
на
тему
„Обама
каквог
познајем“;
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 Walter Schwimmer, бивши генерални секретар Савета Европе одржао је
предавање на тему: „The political architecture of Europe after the treaty of Lisbon
and Serbia s application for EU membership“;
 Актуелни амбасадор Француске, Francois-Xavier Deniau, одржао је предавање
на тему “Искуства Француске у ЕУ – неколико примера“;
 Енглески професор др Gi Arsize, одржао је предавања на тему будућност Србије
у Европи;
 Амбасадор Руске Федерације у Србији, господин Aleksandar Konuzin, одржао је
предавање на тему: „Руско-српски односи“;
 Професор Camran Mofid одржао је предавање на тему: „Правна етика и етика у
јавној управи и пословању“.
Два професора са Факултета су дугогодишњи руководиоци међународних научних
удружења, а један професор је председник Удружења из области грађанског права Србије.
То су:
- проф. др Неђо Даниловић је заменик председника Међународног удружења
методолога друштвених наука и председник Секције Методолога друштвених
наука у Републици Србији;
- проф. др Срето Ного је 15 година генерални секретар Међународног удружења
за кривично право и главни и одговорни уредник Зборника научних радова са
научних скупова које сваке године организује ово Удружење;
- проф. др Здравко Петровић је председник Удружења за одштетно право у
Београду, те носилац организације међународног научног скупа „Осигурање и
накнада штете“ и главни и одговорни уредник Зборника научних радова са тога
научног скупа.
На основу изнетих показатеља о
организацији и
резултатима
научноистраживачког рада, може се закључити да Факултет испуњава услове
предвиђене Стандардом 6.
б) SWОТ анализа
Предности:
 усаглашеност садржаја научноистраживачког и стручног рада са стратешким
опредељењем Србије и европским циљевима у области јавне управе, регионализма и
локалне самоуправе;
 активно укључивање резултата научних истраживања у наставни процес;
 високе научне компетенције наставника и сарадника;
 два пројекта чији су руководиоци и координатори наставници са Факултета;
 добри просторни и информатичко-технички услови за бављење научноистраживачким
радом;
 повезаност са великим светским научним базама података 24 часа;
 завидна научна литература из области јавне управе и локалне самоуправе;
 посебан истраживачки Центар за проучавање јавне управе;
 стална брига Факултета о научноистраживачком подмлатку.
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Слабости:





мали број радова објављених на међународној SCI листи;
недовољна научна сарадња са сродним факултетима и институтима у земљи и
иностранству;
недовољна размена студената мастер и докторских студија са иностраним сродним
факултетима;
недовољна финансијска подршка наставника и сарадника за учешће на домаћим и
међународним научним скуповима и конференцијама.

Могућности:



конкурисање за међународне пројекте;
повећање броја компетентних наставника, сарадника и студената докторских студија
за учешће у међународним пројектима;
 веће коришћење могућности наставника, сарадника и студената докторских студија за
унапређивање међународне научне сарадње Факултета;
 повећање финансијских средстава намењених за унапређивање научних компетенција
наставника (финансирање објављивања радова у часописима на SCI листи, као и
учешћа на конференцијама у земљи и иностранству);
 боље праћење и оцењивање квалитета научноистраживачког рада наставника и
сарадника на Факултету.
Опасности:
 недовољан број ментора на докторским студијама;
 мали број SCI – индексираних радова наставника.
в) Предлог мера и активности за унапређивање квалитета Стандарда 6
1. У наредном периоду потребно је повећати број наставника и сарадника који
учествују у пројектима које финансира Министарство науке РС.
2. Потребно
је
унапредити
сарадњу
са
домаћим
и
страним
научноистраживачким установама ради реализације заједничких пројеката.
3. Од посебне важности је веће подстицање наставника и сарадника за
учествовање у конкурсима за међународне пројекте и пружање помоћи у изради
пројектне документације.
4. У наредном периоду морају се доследно примењивати поступци и инструменти
за обезбеђење квалитета научноистраживачког и стручног рада, предвиђени Стратегијом
обезбеђења квалитета и Правилником о квалитету.
5. Потребно је операционализовати рад Центра за јавну управу у области
перманентног образовања, како би се поспешила реализација програма за перманентно
образовање.
6. Такође, потребно је и даље максимално подржавати развој Правне клинике,
Реторичког клуба, Центра за симулацију суђења, Правног саветовалишта и Центра за
управљање кризама на локалном, регионалном и националном нивоу.
г) Показатељи и прилози за Стандард 6
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Табела 6.1. Назив текућих научноистраживачких/уметничких пројеката, чији су
руководиоци наставници стално запослени у високошколској установи.
Табела 6.2. Списак наставника и сарадника запослених у високошколској установи,
учесника у текућим домаћим и међународним пројектима.
Табела 6.3. Збирни преглед научноистраживачких и уметничких резултата у установи у
претходној календарској години према критеријумима Министарства.
Табела 6.4
Списак SCI/ ССЦИ-индексираних радова по годинама за претходни
трогодишњи период. (Наведене референце са редним бројем).
Табела 6.5. Листа одбрањених докторских дисертација (име кандидтата, име ментора,
назив дисертације и година одбране, публиковани резултати) у високошколској установи у
претходне три школске године.
Табела 6.6. Списак стручних и уметничких пројеката који се тренутно реализују у
установи чији су руководиоци наставници стално запослени у високошколској
установи.
Табела 6.7 Списак ментора према тренутно важећим стандардима који се односи на
испуњеност
услова
за
менторе
у
оквиру
образовно-научног,
односно
образовноуметничког поља, као и однос броја ментора у односу на укупан број наставника
на високошколској установи.
Прилог 6.1. Списак награда и признања наставника, сарадника и студената за
остварене резултате у научноистраживачком раду.
Прилог 6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број
наставника и сарадника на високошколској установи.
Прилог 6.3. Однос броја SCI-индексираних
радова у односу на укупан број
наставника и сарадника на високошколској установи.

Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника
Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на
основу јавног поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника и
сарадника и провером квалитета њиховог рада у настави.

а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 7
На Факултету су правовремено утврђивани поступак и услови за избор наставника и
сарадника и путем вeб-странице Факултета и Универзитета учињени доступним стручној
и широј јавности. Такође, поступак и услови за избор наставника и сарадника били су
предмет периодичне провере и усавршавања. Према Одлуци Националног савета за
високо образовање, Факултет је до краја марта 2016. године извршио допуну Статута
Факултета о минималним условима за избор наставника у наставно-научна звања.
Квалитет наставника и сарадника на Факултету обезбеђује се поштовањем законских
и других прописа о избору наставника и сарадника, Процедурама за избор у звање
наставника и сарадника Универзитета објављених на веб-сајту Универзитета, у оквиру
система који је доступан јавности. Поступак се подвргава периодичним иновирењу, у
складу са изменама законских и других прописа у тој области.
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Приликом избора кандидата у звање наставника и сарадника, Факултет се придржава
прописаних поступака и услова путем којих оцењује њихову научну, истраживачку и
педагошку активност. У том смислу, посебно се вреднују: резултати научноистраживачког
рада кандидата, ангажовање кандидата у развоју наставе и развоју других делатности
Факултета, резултати педагошког рада кандидата, резултати постигнути у обезбеђивању
научно-наставног подмлатка, као и повезаност образовног рада наставника са радом на
пројектима и радом у другим областима привредног и друштвеног живота.
Факултет пружа значајну подршку у развоју научноистраживачких компетенција
наставника, што је потпуније образложено у примени Стандарда 6. Подршка Факултета
огледа се у: подстицању наставника, сарадника и студената докторских студија на
повећање научноистраживачких активности; развијању сарадње са научно-истраживачким
институцијама у земљи и иностранству; годишњем ажурирању резултата научноистраживачке активности; обезбеђивању истраживачима потребних информација о
критеријумима за вредновање резултата; обезбеђивању услова за стручно усавршавање
наставника и сарадника у иностранству и њихово учешће у међународним пројектима;
обезбеђивању потребних материјално-техничких услова за научноистраживачки рад
(посебан Центар за проучавање јавне управе, савремени компјутери искључиво намењени
за НИР и повезани са светском базом научних података); подстицању учешћа наставника
и сарадника на међународним научним конференцијама; објављивању квалитетних
научних радова, монографија, уџбеника у оквиру издавачке делатности Универзитета.
Факултет има јасну политику квалитета селекције кадра и њиховог напретка. Врши
редовну евалуацију своје политике и процедура у вези са запошљавањем и избором
наставног кадра, а у радни однос се примају само перспективни наставници, с
потребним компетенцијама из уже научне области за коју конкуришу, потребан ниво и
обим научних радова за све нивое педагошког и научног рада – основне акдемске
студије, мастер акадесмке студије и докторске акадесмке студије. Редовно се врши
праћење и евалуација квалитета и компетентности наставног кадра, што посебно важи за
процедуре избора, именовања, процене, перспективе развоја и промоције кадра.
Подаци о наставницима и сарадницима, као и њиховим објављеним радовима,
доступни су на интернет страници Факултета. У сталном радном односу на Факултету је
запослено 48 наставника, асистената и сарадника у настави. Од тога су: 9 редовних и 3
ванредна професора, 8 доцената, два предавача страног језика, 6 асистената, 12 сарадника
у настави и 1 наставник – ванредни професор са 50% радног времена. У хонорарном
радном односу на Факултету је запослено укупно 8 наставника, од тога: 2 редовна
професора, 3 ванредна професора и 3 доцента.
Правилником о квалитету, донетом на нивоу Универзитета, дефинисани су
стандарди квалитета наставника и сарадника којима се од њих захтевају: адекватна
оспособљеност за наставни и научноистраживачки рад; висока мотивисаност за рад и
пружање пуног доприноса развоју науке и научног стваралаштва; способност интегрисања
нових научних знања у наставни процес; морални и други квалитети који служе за узор
студентима и постдипломцима.
Од наставника и сарадника, руководство Факултета перманентно захтева да у
комуникацији са студентима буду коректни, праведни и објективни; да испољавају
спремност на сарадњу и пружање помоћи студентима у раду; да буду доследни у
поштовању договорених правила; да разумеју потребе студената; да својим укупним
радом и деловањем доприносе афирмацији јавнотужилачке финкције, судске функције,
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функције јавног сектора, приватног сектора, развоја међународних стандарда и процедура
у Србији, који свој развој заснивају на знању као једној од основних компаративних
предности.
Наставници и сарадници Факултета оспособљени су за: примену савремених
наставних метода, организовање и управљање наставом, у складу с потребама студената и
тржишта рада; разумевање и уважавање индивидуалних разлика међу студентима и
различитих стилова учења; развијање инструмената за редовно праћење и квалитетно
оцењивање рада студената и коришћење савремених информационих технологија и
дидактичких средстава у настави.
Подаци о наставницима и сарадницима Факултета доступни су на и нтернет
страници http://fpjub.nezbit.edu.rs/nastavno-osoblje/
Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се поштовањем законских и других
прописа о избору наставника и сарадника, препорукама Националног савета за високо
образовање и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места на
Универзитету. Приликом избора кандидата у звање наставника, Факултет посебно
вреднује: резултате научног и истраживачког рада кандидата; ангажовање кандидата у
развоју наставе и развоју других делатности Факултета; резултате педагошког рада
кандидата; резултате постигнуте у обезбеђивању научно-наставног подмлатка; и
повезаност образовног рада наставника са радом на пројектима у другим областима
привредног и друштвеног живота.
Задовољавајући ниво квалитета наставника и сарадника постиже се и перманентним
праћењем и подстицањем наставне, научноистраживачке и стручне активности
наставника и сарадника, перманентним подизањем нивоа педагошких и дидактичкометодичких компетентности наставника и сарадника, и подизањем нивоа управљачких и
комуникацијских компетентности наставника и сарадника.
Факултет обезбеђује наставницима и сарадницима могућност за перманентно научно
и стручно усавршавање и напредовање путем: информисања наставника и сарадника о
конкурсима за стипендије; информисања наставника и сарадника о научним скуповима у
организацији образовних и других институција у земљи и иностранству; обезбеђивања
литературе, приступа базама података, библиотечким ресурсима на интернету и другој
научној инфраструктури; успостављања билатералне и мултилатералне сарадње са
домаћим и међународним образовним институцијама, у циљу размене наставника и
сарадника, припреме и реализације заједничких пројеката и с л и ч н о ; одобравања
плаћеног одсуства ради студијских боравака, специјализација, учешћа на научним и
стручним скуповима у земљи и у иностранству и партиципирања у финансирању научног
и стручног усавршавања наставника и сарадника.
Факултет је својим актима детаљно регулисао начин праћења и вредновања
квалитета педагошког рада наставника и сарадника, укључујући и периодичну
студентску анкету и предвидео корективне мере за обезбеђење задовољавајућег нивоа
квалитета. Факултет континуирано прати педагошки рад наставника и сарадника, кроз
студентске анкете. Квалитет педагошког рада наставника и сарадника је на високом
нивоу, што потврђују резултати анкетирања студената.
Компаративни прикази одговора на питања из студентске анкете показују да су
скоро сви наставници врло високо оцењени у погледу упознавања студената са обавезама
на предмету; јасности и систематичности у излагању наставног градива; подстицања
студената да активно учествују у настави; повезивања програма предмета са праксом;
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упознавања студената са начином полагања испита; доступности професора у време
консултација; одговарања на питања постављена путем e-mail-а.
Табела 1. Резултати самовредновања наставе, ОАС, МАС и ДАС зимски семестар 2012/2013.
ПИТАЊЕ
1. Професор/асистент нас је упознао са
обавезама на предмету на почетку
семестра
2. Градиво излаже јасно, систематично и
разумљиво
3. Подстиче студенте да учествују у
настави
4. Повезује програм предмета са праксом
5. Био/ла сам упознат/а са начином
провере знања на предмету
6. Био/ла је доступан/доступна у време
консултација
7. Одговарао/ла је на питања постављена
путем и-мејла
8. Успоставио/ла је коректан однос са
студентима
Просек

ФПЈУБ ФПЈУБ ФПЈУБ ФПЈУБ
1
2
3
4

Прос.
ОАС

Мастер

Доктор.

4.78

4.54

4.60

4.80

4.68

4.91

4.91

4.49

4.70

3.47

4.08

4.17

4.59

4.59

4.39

4.23

4.71

4.31

4.41

4.29

4.61

3.71

4.74

4.04

4.38

4.21

4.58

4.92

4.58

4.81

4.28

4.00

4.41

4.72

4.61

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.89

4.41

4.64

4.81

4.85

4.38

4.66

4.95

4.29

4.58

4.64

4.55

4.89

4.66

4.88

4.72

4.68

4.34

4.48

4.52

4.73

4.63

4.51

Табела 2. Резултати самовредновања наставе, ОАС, МАС и ДАС летњи семестар 2012/2013.
ПИТАЊЕ
1. Професор/асистент нас је упознао са
обавезама на предмету на почетку
семестра
2. Градиво излаже јасно, систематично
и разумљиво
3. Подстиче студенте да учествују у
настави
4. Повезује програм предмета са
праксом
5. Био/ла сам упознат/а са начином
провере знања на предмету
6. Био/ла је доступан/доступна у време
консултација
7. Одговарао/ла је на питања
постављена путем и-мејла
8. Успоставио/ла је коректан однос са
студентима
Просек

ФПЈУБ
1

ФПЈУБ
2

ФПЈУБ
3

ФПЈУБ
4

Прос.
ОАС

Мастер

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.91

4.93

3.39

5.00

5.00

5.00

4.59

4.49

4.65

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.37

4.41

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.49

4.96

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.69

4.88

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.78

4.74

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.89

4.52

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.66

4.89

4.78

5.00

5.00

5.00

4.94

4.66

4.74

Доктор.

Табела 3. Резултати самовредновања наставе, ОАС, МАС и ДАС зимски семестар 2013/2014.
ПИТАЊЕ

ФПЈУБ ФПЈУБ ФПЈУБ ФПЈУБ

Прос. Мастер

Доктор.
72

1. Професор/асистент нас је упознао са
обавезама на предмету на почетку семестра
2. Градиво излаже јасно, систематично и
разумљиво
3. Подстиче студенте да учествују у настави
4. Повезује програм предмета са праксом
5. Био/ла сам упознат/а са начином провере
знања на предмету
6. Био/ла је доступан/доступна у време
консултација
7. Одговарао/ла је на питања постављена
путем и-мејла
8. Успоставио/ла је коректан однос са
студентима
Просек

1

2

3

4

ОАС

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.89

4.89

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.62

4.61

3.33
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

4.58
5.00

4.34
4.62

4.56
4.87

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.69

4.56

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.95

4.34

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.88

4.34

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.91

4.67

4.79

5.00

5.00

5.00

4.94

4.73

4.6

Табела 4. Резултати евалуације наставе, ОАС, МАС и ДАС летњи семестар 2013/2014.
ПИТАЊЕ
1. Професор/асистент нас је упознао са
обавезама на предмету на почетку семестра
2. Градиво излаже јасно, систематично и
разумљиво
3. Подстиче студенте да учествују у настави
4. Повезује програм предмета са праксом
5. Био/ла сам упознат/а са начином провере
знања на предмету
6. Био/ла је доступан/доступна у време
консултација
7. Одговарао/ла је на питања постављена
путем и-мејла
8. Успоставио/ла је коректан однос са
студентима
Просек

ФПЈУБ ФПЈУБ ФПЈУБ ФПЈУБ
1
2
3
4

Прос. Мастер
ОАС

Доктор.

5.00

5.00

4.96

4.95

4.97

4.81

4.91

5.00

5.00

3.91

4.81

4.68

4.52

4.78

5.00
5.00

5.00
3.98

5.00
4.81

5.00
4.32

5.00
4.52

4.42
4.52

4.85
4.97

5.00

4.95

4.94

5.00

4.97

4.71

4.93

5.00

4.62

4.74

4.65

4.75

4.85

4.84

4.94

4.92

4.98

5.00

4.96

4.87

4.46

5.00

4.98

4.99

4.97

4.98

4.61

4.98

4.99

4.80

4.79

4.83

4.85

4.67

4.84

Табела 5. Резултати смовредновања наставе, ОАС, МАС и ДАС зимски семестар 2014/2015.
ПИТАЊЕ
1. Професор/асистент нас је упознао са
обавезама на предмету на почетку семестра
2. Градиво излаже јасно, систематично и
разумљиво
3. Подстиче студенте да учествују у настави
4. Повезује програм предмета са праксом
5. Био/ла сам упознат/а са начином провере
знања на предмету

ФПЈУБ ФПЈУБ ФПЈУБ ФПЈУБ
1
2
3
4

Прос.
ОАС

Мастер

Доктор.

2.38

5.00

5.00

5.00

4.34

4.13

4.54

3.22

5.00

5.00

5.00

4.55

4.42

4.27

4.41
2.77

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

4.85
4.44

4.30
4.39

4.60
4.21

2.58

5.00

5.00

5.00

4.39

4.56

4.32
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6. Био/ла је доступан/доступна у време
консултација
7. Одговарао/ла је на питања постављена
путем и-мејла
8. Успоставио/ла је коректан однос са
студентима
Просек

3.38

5.00

5.00

5.00

4.59

4.73

4.12

4.65

5.00

5.00

5.00

4.91

4.92

4.20

4.61

5.00

5.00

5.00

4.90

4.27

4.19

3.05

5.00

5.00

5.00

4.62

4.47

4.30

Табела 6. Резултати самовердновања наставе, ОАС, МАС и ДАС летњи семестар 2014/2015.
ПИТАЊЕ
1. Професор/асистент нас је упознао са
обавезама на предмету на почетку семестра
2. Градиво излаже јасно, систематично и
разумљиво
3. Подстиче студенте да учествују у настави
4. Повезује програм предмета са праксом
5. Био/ла сам упознат/а са начином провере
знања на предмету
6. Био/ла је доступан/доступна у време
консултација
7. Одговарао/ла је на питања постављена
путем и-мејла
8. Успоставио/ла је коректан однос са
студентима
Просек

ФПЈУБ ФПЈУБ ФПЈУБ ФПЈУБ
1
2
3
4

Прос.
ОАС

Мастер

Доктор.

4.45

5.00

5.00

5.00

4.86

4.71

4.71

3.04

5.00

5.00

5.00

4.06

4.72

4.73

3.33
3.36

5.00
5.00

5.00
5.00

5.00
5.00

4.58
4.59

4.75
4.72

4.74
4.70

4.13

5.00

5.00

5.00

4.78

4.75

4.68

4.37

5.00

5.00

5.00

4.84

4.76

4.70

4.72

5.00

5.00

5.00

4.93

4.74

4.80

3.56

4.95

4.92

4.93

4.64

4.75

4.75

3.45

5.00

5.00

5.00

4.66

4.73

4.72

Просечна оцена студената из свих осам индикатора по којима је вршена евалуација
наставе о односу професора према студентима, у периоду од 2012/13. до 2014/15. године,
као што се из табела може видети, веома је висока, што упућује на закључак да се на
Факултету обезбеђује висок квалитет наставног процеса. Између осталог, то потврђује и
професионалан однос наставника према студентима. Такав закључак произилази и из
садржаја графикона број 1.
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4,9
4,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4
Зимски
2012/13

Летњи
2012/13

Зимски
2013/14

Летњи
2013/14

Зимски
2014/15

Летњи
2014/15

Графикон 1. Резултати анкете за евалуацију наставе за ОАС

На основу резултата анкетирања, просечне оцене анализиране по наставном
предмету и наставнику или анкетном питању на мастер и докторским студијама, у свим
случајевима, крећу се између 4.60 и 4.84, што представља веома високу оцену и указује на
висок квалитет наставног процеса на другом и трећем циклусу студија у области
професионалног и стручно-компетентног односа наставника према студентима на мастер
и докторским студијама.
4,77
4,76
4,75
4,74
4,73
4,72
4,71
4,7
4,69
4,68
Зимски
2012/13

Летњи
2012/13

Зимски
2013/14

Летњи
2013/14

Зимски
2014/15

Летњи
2014/15

Графикон 7.2. Резултати анкете за евалуацију наставе за мастер академске студије
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4,75
4,74
4,73
4,72
4,71
4 ,7
4,69
4,68
4,67
4,66
4,65
??? ???
2012/13

? ??? ?
2012/13

?? ? ???
2013/14

???? ?
2013/14

?? ? ???
2014/15

? ??? ?
2014/15

Графикон 7.3. Резултати анкете за евалуацију наставе за докторске академске студије

На основу резултата анкете студената на сва три циклуса студија може се закључити
да је квалитет педагошког рада наставника и сарадника у периоду 2012–2015. године био
на високом нивоу, што указује да је квалитет кадра стално запосленог на Факултету веома
добар и да се из године у годину одржава на завидном нивоу, без обзира на тешкоће са
којима се високо образовање суочава.
Факултет за право, јавну управу и безбедност испуњава Стандард 7.
б) SWОТ анализа
Предности:
• јасна и строга политика пријема и селекције наставног кадра на Факултету;
• висока мотивисаност наставника и сарадника за унапређивање квалитета
студијских програма, наставног процеса и услова рада на Факултету;
• потребна компетентност и задовољавајуће искуство наставника и сарадника у
образовном раду;
• висок ниво свести и одговорности наставног особља за сопствени развој и развој
Факултета и Универзитета.
Слабости:
• недовољна повезаност образовног и истраживачког рада на пројектима с радом у
привреди и делатностима јавне управе, државне управе и локалне самоуправе;
• комуникација са јавним службама, тужилаштвом, судством, правобранилаштвом,
јавним бележништвом и другим органима у којима би студенти требало да стичу
пратична знања и искуства још увек није на потребном нивоу.
Могућности:
• организовање андрагошких и методичких семинара за наставнике и сараднике на
Факултету;
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• повећање индивидуалних компетенција наставника за ужу научну област из које
су наставни предмети за које су бирани у наставно-научна звања;
• повећање научних и педагошких компетенција наставника, асистената и
сарадника у настави;
• повећања научних радова из области Факултета на нациналној и међународној
СЦИ листи.
Опасности:
• недовољан број референци код наставног кадра изван Факултета, који би се
могли ангажовати у настави на докторским студијама.
в) Предлог мера и активности за унапређивање квалитета Стандарда 7
1. Факултет ће и даље водити адекватну кадровску политику и доследно
примењивати критеријуме за избор и заснивање радног односа са наставницима и
сарадницима, перманентно пратити и подстицати њихове наставне, научноистраживачке,
стручне и педагошке активности.
2. Већу пажња посветити промовисању научних резултата наставника и сарадника у
научној и стручној јавности.
3. Приликом избора наставника и сарадника у одговарајућа звања строго се
придржавати прописаних процедура и минималних критеријума националног савета за
високо образовање у оцени њихове научноистраживачке и педагошке активности.
4. У програму развоја научноистраживачког подмлатка утврдити дугорочну
политику квалитетне селекције младих кадрова и њихово професионално вођење у
образовно-васпитном процесу.
5. Задржати постојећи ниво и по могућности унапредити педагошке квалитете
наставника и сарадника.
6. Повећати број научних радова и компетенције наставног особља на Факултету.
г) Показатељи и прилози за Стандард 7
Табела 7.1. Преглед броја наставника по звањима и статус наставника у високошколској установи (радни однос са пуним и непуним радним временом,
ангажовање по уговору);
Табела 7.2. Преглед броја сарадника и статус сарадника у високошколској установи
(радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по
уговору);
Прилог 7.1. Правилник о избору наставника и сарадника;
Прилог 7.2. Однос укупног броја студената (број студената одобрен акредитацијом
помножен са бројем година трајања студијског програма) и броја
запослених
наставника
на
нивоу
установе.
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Стандард 8: Квалитет студената
Квалитет студената се обезбеђује селекцијом студената на унапред прописан и јаван начин,
оцењивањем студената током рада у настави, перманентним праћењем и проверавањем
резултата оцењивања и пролазности студената и предузимањем одговарајућих мера у случају
пропуста.

а) Оцена стања, анализа и процена Стандарда 8
Број студената на Факултету, у посматраном периоду, био је стабилан и
компатибилан са одобреном квотом из акредитације. Квалитет студената обезбеђује се
тиме што се путем конкурса, према унапред утврђеним и јавно објављеним
критеријумима, врши селекција пријављених средњошколаца, што обезбеђује упис
кандидата за које је утврђено да су својим успехом у средњој школи и бројем освојених
поена стекли довољан квантум знања за успешно укључивање у процес наставе на
Факултету. Средња оцена уписаних студената на студије прве године, донета из средње
школе, креће се од 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. школске године у распону од 3,96
до 4,04. Удео средњошколаца у уписној квоти је такав да две четвртине заузимају
средњошколци из гимназија, једну четвртину из школа правног профила, а једну
четвртину из осталих средњих школа.
Факултет обезбеђује једнакост студената у приступу студијским програмима.
Наставно-научно веће Факултета доноси одлуку о расписивању конкурса за упис на
студије, који, поред осталог, садржи услове за упис, мерила за утврђивање редоследа
кандидата, поступак спровођења конкурса и начин и рокове за подношење евентуалне
жалбе на утврђени редослед.
Пријемни испит на Факултету спроводи се у облику одговора на питања и есеја, и
то тако што: његов први део представља Тест склоности и опште образованости за
праћење студијског програма правних студија, а други део састоји се из есеја на задату
тему која је у директној вези са правним студијама. За школску 2014/2015. годину, есеј је
био на тему: „Предности придруживања Србије Европској унији“ (Тест склоности и опште
образованости за правне студије налази се у архиви Факултета). Као помоћ будућим
студентима, у периоду пре уписа, на веб-сајт Факултета постављају се примери пријемног
испита из претходних година.
Статутом Универзитета и Статутом Факултета предвиђено је да се редослед
кандидата за упис у прву годину основних студија утврђује на основу општег успеха
постигнутог у средњем образовању (4 0 б о д о в а ) и резултата постигнутог на тесту
склоности и опште образованости (50 бодова тест склоности и опште образованости и 10
бодова есеј на задату тему = 60 бодова). Факултет саставља ранг-листу пријављених
кандидата и доставља је Универзитету, а Универзитет сачињава јединствену ранг-листу
пријављених кандидата.
Право на упис на основне академске студије
стиче кандидат који је на ранглисти рангиран у оквиру одобреног броја за упис. Редослед кандидата за упис у прву
годину дипломских академских мастер студија утврђује се на основу опште
просечне оцене остварене на основним студијама, а редослед кандидата за упис у прву
годину докторских студија на основу опште просечне оцене остварене на основним и
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дипломским академским студијама и остварених научних резултата, на начин предвиђен
Правилником о докторским студијама.
Факултет обезбеђује равноправност и једнаке могућности з а с в е студенте и
забрањује сваки вид дискриминације по било ком основу (раса, боја коже, пол, сексуална
оријентација, етничко, национално или социјално порекло, језик, вероисповест,
политичко или друго мишљење, статус стечен рођењем и др.).
Статутом Универзитета и Статутом Факултета изричито је прописано да студент
има право на различитост и заштиту од дискриминације. На Факултету је наставни
процес организован на начин који студентима пружа једнаке могућности, што
подразумева обезбеђивање адекватних услова студирања за студенте са сензорним или
моторичким инвалидитетом и уважавање разлика међу студентима. Студенти са
инвалидитетом су у пуној мери укључени у све облике наставног рада и студентског
организовања.
Факултет редовно издаје Информатор за бруцоше, који садржи све потребне
информације о упису на Факултет и огледне тестове за пријемни испит. Информатор се
објављује и на интернет страници Факултета: http://online.fliphtml5.com/bcwj/edmj/#p=1.
Факултет издаје Информатор, који садржи информације о студијском програму,
режиму студија, правима и обавезама студената, и т о м е слично. Издавањем таквих
публикација и објављивањем информација на и нтернет страници Факултета,
обезбеђује се могућност да студенти буду информисани о свим питањима у вези са
студијама, као и о организацији и раду Факултета и његових органа и служби, систему
обезбеђења квалитета, резултатима самовредновања и друго.
После доношења Закона о високом образовању, Факултет је својим актима
регулисао оцењивање студената у испуњавању предиспитних обавеза и на испиту.
Правилником о студирању на Универзитету предвиђено је да се рад студента у
савладавању наставног градива континуирано прати током наставе и изражава у поенима.
У силабусима је утврђена сразмера поена стечених у предиспитним обавезама и на
испиту, при чему је од укупног броја поена, најмање 30, а највише 70 поена предвиђено
за активности и провере знања у току семестра.
Правилником о студирању на Универзитету предвиђено је да на испит може изаћи
студент који је задовољио све прописане предиспитне обавезе. Правилник о студирању
на Универзитету налази се у архиви Факултета. Имајући у виду потребу да методе
оцењивања студената и стечена знања буду усклађени са циљевима, садржајима и
обимом акредитованих студијских програма, предвиђена су мерила за оцењивање успеха
студената у испуњавању предиспитних обавеза. Б у д у ћ и да су студијски програми из
области права усмерени на развијање способности студената за усмено излагање,
предвиђено је да се испити, по правилу, полажу усмено.
Студентима Факултет омогућава се упознавање са критеријумима, правилима и
процедурама оцењивања. Књига предмета, припремљена за нове студијске програме
доступна је студентима који су их уписали.
Обезбеђење квалитета у оцењивању студената остварује се: редовним праћењем и
контролом квалитета у оцењивању резултата и предузимањем корективних мера у
случају да су квалитет у оцењивању и резултати оцењивања испод стандардног нивоа
квалитета (Правилник о квалитету).
Факултет је предвидео правила о полагању испита, која обезбеђују пуну
објективност у оцењивању. Статутом Универзитета и Факултета, Правилником о
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квалитету и Правилником о студирању на Универзитету предвиђена су правила о
јавности испита и полагању испита пред испитном Комисијом и путем теста, као и
правила о поступању поводом приговора студента на оцену, процедуре признавања
испита и процедуре признавања страних високошколских исправа.
Статутом и, ближе, Процедуром провере знања студената предвиђено је да се рад
студенaта у савладавању наставног градива континуирано прати током наставе и изражава
у поенима. Објективност наставника при оцењивању прати се шестомесечном
евалуацијом, односно анкетирањем студената.
Објективност оцењивања наставника, студенти традиционално високо вреднују,
односно оцењују. Наставници су упознати са резултатима анкетирања, тако да имају
прилику да се коригују, ако су им дате неповољне оцене. Упутством за оцену наставног
кадра прописани су поступак анкетирања и мере у случају ниских оцена професора. Ако
су оцене за објективност одређеног наставника веома ниске, декан Факултета му скреће
пажњу на незадовољство студената. У пракси се није дешавало да се после тога проблем
понавља. Ако би се поновио, предузеле би се корективне мере, предвиђене Актом за
управљање корективним мерама, датим у прилогу и доступним на интернет сајту
Универзитета (систем квалитета – Интерно проверавање, неусаглашености, корективне и
превентивне мере).
Студенти путем анкетирања на крају сваког семестра активно учествују у процени
услова и организације студијског програма. Детаљнији приказ резултата евалуације т их
аспеката студијског програма дат је у оквиру анализе стандарда.
Стандарди професионалног понашања наставника према студентима, као и
стандарди у вези са праћењем рада и оцењивања знања студената (забрана
дискриминације, објективност, уједначеност критеријума, подстицање студената на
континуиран рад, дестимулисање кампањског приступа учењу и слично), предвиђени су
Етичким кодексом Универзитета и Правилником о квалитету.
Факултет је обезбедио систематско праћење и проверу пролазности студената, по
предметима, програмима, годинама и предузимање корективних мера у случају сувише
ниске или високе пролазности или других неправилности у оцењивању, у складу са
Правилником о квалитету. У делу Извештаја посвећеног квалитету наставног процеса
изнети су подаци о успеху студената у студирању и на испитима, који потврђују да се
на Факултету редовно прати напредовање студената, а испољене неправилности
благовремено уочавају и отклањају.
Актима У н и в е р з и т е т а и Факултета детаљно су уређене процедуре интерне
контроле квалитета поступка оцењивања и контроле резултата оцењивања. Контрола
квалитета поступка оцењивања остварује се: контролом д невника рада и вредновањем
оцењивања путем анонимног анкетирања студената. Контрола резултата оцењивања врши
се на основу извештаја о резултатима оцењивања студената, који припрема Студентска
служба (Процедура за рад студентске службе налази се у архиви Факултета).
Правилником о квалитету предвиђене су мере за обезбеђивање квалитета поступка
оцењивања, као и мере за отклањање неправилности у дистрибуцији оцена (сувише
високих или ниских оцена, неравномеран распоред оцена), ако се понављају у дужем
периоду. На седницама Наставно-научног већа и катедара редовно се дискутује о
успеху студената и предузимају мере за унапређивање квалитета оцењивања.
Студентима се пружа могућност да у пуној мери остваре право на самоорганизовање
и учешће у одлучивању. Факултет пружа помоћ и подршку раду Студентског
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парламента и студентских организација, кроз обезбеђивање адекватног простора и
опреме, финансирањем образовних, културних, спортских и осталих студентских
активности, пројеката и манифестација. Студентски парламент успешно реализује
пројекте, који доприносе развоју заједнице, унапређивању способности и развијању
правне свести и правне културе студената. Студентима Факултета је на располагању
Клуб студената, који је отворен током читавог дана.
Студентски парламент је организован на начин предвиђен Законом о високом
образовању, Статутом Универзитета и Статутом Факултета. Избори за њ е г о в е чланове
спроводе се по предвиђеној процедури, а рад и начин одлучивања регулисан је Статутом
Студентског парламента. Њ е г о в и ч л а н ови активно учествују у раду органа и
стручних тела Факултета, пре свега, у Савету Факултета, Наставно-научном већу и
Комисији за квалитет. Студентски парламент утврђује годишњи план и програм
активности које се финансирају средствима Факултета, од донација и из других извора.
Студенти Факултета активно учествују и у раду органа и тела Универзитета, културним,
спортским и другим активностима Универзитета и Факултета.
Студенти показују велико интересовање за учешће у Симулацији суђења,
скупштинског заседања и арбитражног поступка. Сваке године организује се и
такмичење у беседништву. Осим тога, води се рачуна и о дисциплинској и другој
одговорности студената, у складу са законом и актима Факултета и Универзитета.
Факултет за право, јавну управу испуњава Стандард 8.
б) SWOT анализа
Предности:
• број студената који уписују Факултет у складу је са Одлуком Комисије за
акредитацију и контролу квалитета о дозвољеном броју уписа студената,
кадровским, просторним и техничким могућностима;
• начин уписа студената одвија се у складу с важећим критеријумима, доступним
јавности;
• критеријуми оцењивања студената су јасни и јавни;
• висока објективност наставника у оцењивању студената;
• једнакост студената у свим аспектима студирања, односно наставног процеса;
• доступност релевантних информација о условима уписа, студијама, оцењивању,
уџбеничкој и другој литератури, додатним активностима и другим питањима
значајним за студенте.
Слабости:
• недовољна мобилност студената;
• недовољна развијеност софтверског програм за праћење успешности студената.
Могућности:
• усавршавање додатних процедура за праћење успешности студирања;
• унапређивање активности Центра за развој каријере студената при Универзитету;
• развој и стална доградња софтверског програма за праћење успешности студената;
• корекција студијског програма с научним областима других образовних установа,
ради веће мобилности студената.
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Опасности:
• отежано праћења успешности студената, због изградње нове софтверске базе
података, која се налази у процесу ка пуној имплементацији.
ц) Предлог мера и активности за унапређивање квалитета Стандарда 8
1. У наредном периоду Факултет ће радити на развоју метода и методологије за
ефиксније праћење успешности студената, применом компјутерског софтвера, који би
требало да омогући перманентно прикупљање података о нивоу стручних компетенција
дипломаца, ради утврђивања евентуалних недостатака студијских програма Факултета.
2. Факултет ће настојати да уписује што више кандидата са одличним успехом
п о с т и г н ут и м у с р е д њ о ј ш к о л и , како би школовао студенте са задовољавајућим
нивоом претходног знања.
3. У наредном периоду Факултет ће за наставнике и сараднике организовати обуку
за примену новоуспостављеног система праћења рада и оцењивања знања студената, као
и обуку за примену савремених метода оцењивања.
4. Факултет ће припремити св у документацију неопходну за јединствен начин
евидентирања успеха студената у испуњавању предиспитних обавеза, а податке о томе
учинити транспарентним и доступним студентима.
5. Факултет ће припремити посебан програм допунске наставе, намењен
студентима који су апсолвирали током последњих пет година, а још увек нису
дипломирали, како би их мотивисао и помогао да окончају студије.
6. У наредном периоду посебна пажња биће посвећена вредновању исхода учења
и периодичном прикупљању података о нивоу стручних компетенција дипломираних
правника – приправника, д а б и с е у т в р д и л и е в е н т у а л н и н е д о с т а ц и
студијских програма и извршиле потребне корекције у њима.
д) Показатељи и прилози за Стандард 8
д) Показатељи и прилози за стандард 8
Табела 8.1. Преглед броја студената по нивоима, студијским програмима и годинама
студија у текућој школској години;
Табела 8.2. Стопа успешности студената (подаци о томе односе се на студенте који
су завршили студије у претходној школској години (до 30.09), односно у
року предвиђеном за трајање студијског програма;
Табела 8.3. Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на
остварене ЕСПБ бодове (60), (37-60) (мање од 37) за све студијске
програме по годинама студија;
Прилог 8.1. Поступак пријема студената;
Прилог 8.2. Процедура провера знања студената;
Прилог 8.3. Процедура за управљање неусаглашеностима.
Прилог 8.4. Поступак за управљање корективним мерама
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Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких
и информатичких ресурса
Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса се обезбеђује
доношењем и спровођењем одговарајућег подзаконског акта.

а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 9
Факултет обезбеђује потребан ниво квалитета уџбеника, литературе, библиотечких
и информатичких ресурса. Тако захтеван циљ остварује се утврђивањем стандарда
квалитета и поступака за обезбеђење квалитета, укључујући и подстицајне и корективне
мере, у складу са законом и актима Факултета и Универзитета.
Настава је покривена одговарајућим уџбеницима и другим училима, објављеним
пре почетка наставе у потребној количини, у складу с Правилником о студирању на
Универзитету. Највећи део литературе обезбеђује се издавањем уџбеника и другог
наставног и испитног материјала. Уџбеници и друга литература продају се у књижари
Факултета. Богата издавачка делатност Универзитета ближе је регулисана Правилником о
издавању уџбеника и других публикација. Послове издавања уџбеника обавља Издавачка
служба Универзитета, као део научноистраживачке јединице, чија су овлашћења и
надлежности регулисани Статутом Универзитета.
Обим обавезне литературе одређен је с обзиром на коефицијент оптерећења
студената у савладавању градива из наставног предмета, мерен ЕСПБ, у односу на
укупно оптерећење студента у савладавању наставне материје осталих предмета на
истој години студија. Испитна питања прате дозвољен обим наставне материје. Списак
литературе на предмету садржан је у плану рада (силабусу сваког предмета).
Универзитет је предвидео јасне стандарде квалитета у погледу садржине, структуре
и стила уџбеника. Уџбеници морају бити актуелни и у складу са савременим
достигнућима науке и струке, логично структурирани, писани академским и неутралним
стилом. У уџбеницима из позитивноправних предмета правне институције објашњене
с у у равнозначности теоријског и практичног аспекта, уз навођење примера и ставова у
домаћој и упоредној правној пракси, и слично. Текст уџбеника је јасан, а наставна
материја у њима изложена је на начин који просечан студент може лако да разуме.
Д ефинисана су правила о структури и графичком изгледу уџбеника које издаје Факултет.
Квалитет литературе обезбеђује се доследном применом правила о рецензирању,
садржини, структури, стилу и обиму уџбеника, контролом њиховог квалитета путем
анкетирања студената и на друге начине. Правила којима се обезбеђује квалитет
уџбеника утврђена су Правилником о издавању уџбеника и других публикација.
За обезбеђење квалитета уџбеника од кључне важности су правила о њи х о в о м
рецензирању. Такође, важна су и правила о контроли обима литературе, као и начин
вредновања квалитета уџбеника путем анкетирања студената (Правилник о квалитету).
Студенти у анонимној анкети периодично (два пута у току школске године) оцењују
квалитет уџбеника и изражавају своје мишљење о томе да ли наставници поштују правила
у погледу обима литературе. Извештај о резултатима студентског анкетирања предмет је
разматрања на седницама Комисије за квалитет и Наставно-научног већа Факултета.
Правилником о издавању уџбеника и других публикација утврђене су мере за побољшање
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квалитета уџбеника, укључујући и меру повлачења уџбеника и одређивања другог
уџбеника као обавезне литературе.
Факултет поседује Библиотеку с великим фондом библиографских јединица,
располаже стручним часописима, како на српском, тако и на страним језицима. Све то
доступно је студентима током целе школске године.
По основу претплате и међубиблиотечке размене и поклона, Факултет је обезбедио
134 домаћих и 14 страних периодика из области права и других друштвенохуманистичких наука и располаже са 2012 домаћих и 954 страних монографија, што
износи укупно 2966 монографија и 148 периодика. Такође, одобрио је годишњу претплату
на 35 домаћих и 8 страних периодика. Библиотека Ф а к у л т е т а представља важну
научноистраживачку јединицу и од користи је, не само наставницима, сарадницима и
студентима, него и правницима и стручњацима из других установа у Београду и региону.
Библиотека врши размену са универзитетским и факултетским библиотекама у Србији и
региону, што доприноси богатству и разноврсности библиотечког фонда.
Факултет користи и Централну библиотеку Универзитета површине 48 m 2, од чега је
библиотека 18 m2, а студентска читаоница површине 30 m 2, са 26 места и близу три
хиљаде библиотечких јединица. За претраживање библиотечког фонда, претраживање
базе правних прописа и приступ интернету, студентима је у читаоницама на располагању
10 рачунара најновије генерације. Фотокопирање библиотечког материјала, нарезивање
CD и DVD обезбеђено је у Центру за јавну управу. Читаонице раде сваког радног дана.
Такође, Центар за јавну управу Факултета је доступан студентима сваки дан осим недеље,
што обезбеђује целодневни приступ библиотечком фонду.
Правила о коришћењу библиотечког фонда садржана су у Условима коришћења
библиотеке и Упутству за рад библиотеке. Ти документи су доступни на веб-сајту
Универзитета: http://nezbit.edu.rs/wp-content/uploads/2016/05/Uputstvo-za-rad-biblioteke.pdf
и
http://nezbit.edu.rs/wp-content/uploads/2016/05/Uslovi-koriscenja-biblioteke.pdf

У библиотеци су запослене особе са дугогодишњим искуством, тако да су врста и
ниво њихове стручне спреме усклађени са националним и европским стандардима у тој
области рада. Запослени у Библиотеци су компетентни и мотивисани за рад са
студентима и спремни да им пруже помоћ у проналажењу литературе и претраживању
базе података. За студентске жалбе на рад библиотечког особља и предлоге за
унапређивање њих овог рада обезбеђене су посебне кутије у фоајеу Читаонице.
Поред интернет прикључака у читаоницама, студентима је на располагању и 10
рачунара најновије генерације, у новоопремљеном Центру за јавну управу Факултета.
Сви рачунари имају приступ и н т е р н е т у и бази података EBSСO.
Амфитеатар и све учионице опремљени су неопходним аудио-визуелним средствима
за извођење савремене наставе. На свим рачунарима користе се лиценцирани рачунарски
програми. Рачунарска и комуникациона инфраструктура и опрема редовно се одржавају
и осавремењују. Факултет обезбеђује несметано функционисање локалне рачунарске
мреже, која повезује све рачунаре дате на коришћење наставницима, сарадницима,
службама Факултета и студентским организацијама. Просторије намењене за смештај
библиотечког фонда налазе се у приземљу зграде и опремљене су према савременим
стандардима, те студентима и наставном особљу пружају адекватне услове за рад.
Анализа резултата анкетирања студената, наставника и сарадника показује да су
они, као корисници Библиотеке, задовољни условима рада у читаоници, доступношћу
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литературе, радним временом библиотеке и радом њеног особља. Студенти су, такође,
позитивно оценили и степен доступности рачунара и и нтернета и изразили задовољство
радом особља.
Факултет за право, јавну управу и безбедност испуњава Стандард 9.
б) SWОТ анализа
Предности:
 максимална покривеност предмета уџбеничком литературом;
 коришћење уџбеника реномираних светских универзитета и аутора у области
појединих грана права, јавне управе, јавних политика, менаџмента јавног
сектора и локалне самоуправе;
 добри информатичко-технички ресурси за одржавање наставе;
 добар библиотечки фонд, нарочито из области јавног права, кривичног права,
финансијског права, међународног јавног права, јавне управе и локалне
самоуправе;
 могућности приступа електронским базама правних прописа INTERMEX и бази
научних података EBSCO.
Слабости:
 недовољна разменa извора уџбеничке грађе са правним и другим факултетима.
Могућности:
 повећање библиотечког фонда јединицама потребним студентима за шира
истраживања;
 осавремењивање информатичких ресурса библиотеке;
 повећање библиотечке размене са сродним државним и приватним факултетима
и институтима у земљи и иностранству.
Опасности:
 недостатак допунске иностране литературе за шире и дубље изучавање
одређених наставних јединица из области међународног права.
ц) Предлог мера и активности за унапређивање квалитета Стандарда 9
1. Мотивисати наставнике да припреме што више едукативног материјала у
електронском облику (видео-презентације, модели тестова, задаци за решавање, изводи из
књига и слично) и учине их доступним студентима преко веб-сајта Факултета.
2. Превести и/или купити уџбенике и друге најквалитетније иностране публикације
из области права, безбедности и јавне управе, у складу са финансијским могућностима.
3. Осавременити рачунарску и комуникациону опрему у Библиотеци и Центру за
јавну управу.
4. Повећати број образовних и других установа и организација с којима ће се вршити
размена публикација, како би библиотечки фонд Факултета био што богатији.
д) Показатељи и прилози за Стандард 9
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Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи;
Табела 9.2. Попис информатичких ресурса;
Прилог 9.1 Општи акт о уџбеницима;
Прилог 9.2. Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на
високошколској установи (са редним бројевима);
Прилог 9.2.А. Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени
на ВШУ – издања Мегатренд универзитета
Прилог 9.3. Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори наставници запослени на установи са бројем наставника на установи.

Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом
и квалитет ненаставне подршке
Квалитет управљања високошколском установом и квалитет ненаставне подршке се обезбеђује
утврђивањем надлежности и одговорности органа управљања и јединица за ненаставну
подршку и перманентним праћењем и провером њиховог рада.

а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 10
Факултет за право, јавну управу и безбедност је својим општим актима, у складу са
законом, установио органе управљања и пословођења, као и стручне органе и детаљно
регулисао њихову надлежност и одговорност у организацији и управљању Факултетом.
Орган управљања је Савет Факултета, орган пословођења декан, а стручни орган
Наставно-научно веће Факултета. Организација Факултета утврђена је у складу са
законом, уз максимално уважавање принципа функционалности, целисходности и
рационалности.
Субјекти обезбеђења квалитета су Комисија за квалитет, сталне и повремене
комисије (Комисија за докторске студије, Комисија за нострификацију с траних
високошколских исправа, Комисија за прелазак студената са других високошколских
установа, Комисија за упис студената, Комисија за студентску праксу и др.) и радна
тела која се образују према потреби. Послове и з н а д л е ж н о с т и Факултета
обављају: декан, продекани, секретар и студентска служба Факултета, као и заједничке
службе на Универзитету (Правна служба, Студентска служба дипломских академских
мастер и докторских студија, информатичка служба и др.).
Процедурама израде и праћења плана пословања прецизиране су надлежности,
одговорности и механизми пословођења факултетима у оквиру Универзитета. Механизми
пословођења на Факултету обухватају одлучивање, стратешко планирање и годишње
планирање.
Одлучивање на Факултету у надлежности је Савета, Наставно-научног већа и декана
Факултета. Стратешко планирање спроводи се кроз стратегију развоја Факултета и
трогодишње планове развоја Факултета. Годишњи план рада Факултета обухвата
планирање:
 посебних циљева квалитета,
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 уписа броја студената на основним и студијама другог и трећег степена,
 наставног процеса,
 кадровских ресурса,
 материјалних ресурса,
 научноистраживачке делатности,
 издавачке делатности,
 инвестиционог одржавања и инвестиција,
 промотивних (јавних) активности Факултета.
Годишњи план и програм рада сачињава декан. Односе се на наставни процес,
научне делатности и издавачку делатност. Остали планови (по потреби) садржани су у
документу: План циљева за наредну годину, и у плановима активности који се израђују за
сваки планирани циљ посебно. Израђује их декан Факултета.
Упутством за преиспитивање од стране пословодства (документ у прилогу) детаљно
су разрађене активности везане за менаџмент квалитета. Задужења пословодства
Факултета у тој области су бројна. Између осталог, декан је задужен за израду и
достављање: извештаја о жалбама, приговорима, похвалама и сугестијама студената;
извештаја о оцени студената за организованост и однос Факултета према њима; извештаја
о перформансама процеса и о научно-истраживачком раду наставног особља Факултета.
Правилником о систематизацији и унутрашњој организацији дефинисана су радна
места на Факултету и описан круг дужности и одговорности за свако радно место.
Утврђени су и поступци и процедуре за рад запослених у одговарајућој служби, као и
обрасци које свака служба користи у свом раду. Упутствима о раду, предвиђени су:
детаљан опис послова за свако радно место, са стандардизацијом процедура у обављању
посла; одговорност сваког радника на радном месту у служби; индикатори квалитета и
процедура контроле квалитета; систем превентивних и корективних мера; обавеза
поступања по налогу надређеног радника или органа, у вези са описом радног места;
поступање по налогу којим се прекорачују обавезе утврђене описом радног места;
процедура ангажовања ненаставног особља из једне службе за краткорочно обављање
послова у другој служби и недопуштена понашања радника у служби, којима се ремети
радна дисциплина, неодговорно извршавају радне обавезе, за свако радно место у служби.
На тај начин стандардизован је рад запослених у службама, дефинисан је очекивани ниво
квалитета рада и предвиђене су мере за обезбеђење предвиђеног нивоа квалитета рада.
Услови и поступак заснивања радног односа и напредовања ненаставног особља
утврђују се Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, у
складу са Законом о раду и др уг им прописи ма и доступни су јавности. Ради
заснивања радног односа са ненаставним радницима, Факултет је утврдио прецизне
критеријуме за избор. Ради пријема најквалитетнијих кадрова, Факултет објављује оглас
или јавни позив, а за спровођење процеса избора кандидата пријављених на оглас,
односно на јавни позив, формира се Комисија за пријем. По закључивању уговора о
раду, запослени се уводи у посао. Сваки запослени на Факултету има свој персонални
досије, к о ј и се в о д и у П р а в н о ј с л уж б и Универзитета и у који се уписују подаци о
квалификацијама, компетенцијама запосленог, напредовању, евентуалним дисциплинским
мерама и другим питањима.
Контролу квалитета рада ненаставних радника врше декан, секретар Факултета и
шефови служби Универзитета. Правила о мерама за побољшање квалитета, укључујући и
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дисциплинске мере, садржани су у Правилнику о раду и уговорима о раду и доследно се
примењују.
Такође, предвиђене су и корективне мере за отклањање узрока неквалитетног рада
запослених у службама (надзор над радом запосленог, мере због повреде радне дужности
и радне дисциплине и слично), као и начин њихове примене (Правилник о квалитету).
Факултет је обезбедио редовно и систематско праћење, контролу и оцењивање рада
органа пословођења, шефова служби и ненаставних радника, ан к ет ир а ње м
ст уд ен ат а, при чему је посебна пажња посвећена праћењу и оцењивању њиховог
односа према студентима и њихове мотивације у раду са студентима. Интерна евалуација
анкетирањем студената спроведена је 2012/2013, 2013/2014. и 2014/2015. године.
Оценама од 1 до 5 у девет наведених области, студенти су вредновали услове и
организацију студијског програма. Питања о којима су се изјашњавали, односно давали
своје оцене, су: (1) информисаност студентске службе; (2) предусретљивост студентске
службе; (3) опремљеност скриптарнице уџбеничком литературом; (4) услови рада на
Факултету; (5) студентски информациони систем; (6) помоћ у саветовању студената; (7)
укључивање студената у истраживачки рад; (8) информисаност студената са
могућностима наставка студија на другим факултетима и универзитетима у земљи; (9)
информисаност студената са могућностима наставка студија на другим факултетима и
универзитетима у иностранству.
Резултати анкетирања студената у 2012/2013. године указују на висок ниво њиховог
задовољства организационим аспектима наставе. Просечна оцена студената о томе била је
веома висока, док је просечна оцена о осталим питањима организованости Факултета била
знатно нижа, што се може видет из приложених налаза.
Табела 1. Анализа резултата анкете о организованости Факултета за зимски семестар 2012/13.

ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ОРГАНИЗОВАНОСТ
ФАКУЛТЕТА

Оцена

1. Информисаност студентске службе оценили бисте са:
2. Предусретљивост студентске службе оценили бисте са:
3. Опремљеност скриптарнице уџбеничком литературом оценили бисте са:
4. Услове рада на факултету/вишој школи оценили бисте са:
5. Студентски информациони систем бисте оценили са:
Просек

4.03
3.96
3.85
4.36
4.07

Табела 2. Анализа резултата анкете о осталим питањима
организованости Факултета за зимски семестар 2012/13. године
ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ОСТАЛО
1. На факултету/вишој школи је доступна организована и систематична
помоћ у саветовању студената
2. Факултет/виша школа подстиче укључивање студената у истраживачки
рад
3. Студенти су упознати са могућностима наставка студија на другим
факултетима и универзитетима у земљи
4. Студенти су упознати са могућностима наставка студија на другим
факултетима и универзитетима у иностранству
Просек

4.18

ОЦЕНА
2.35
2.21
2.03
2.26
2.21
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Табела 3. Анализа резултата анкете о организованости Факултета за летњи семестар 2012/13.

ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ОРГАНИЗОВАНОСТ
ФАКУЛТЕТА
1. Информисаност студентске службе оценили бисте са:
2. Предусретљивост студентске службе оценили бисте са:
3. Опремљеност скриптарнице уџбеничком литературом оценили бисте са:
4. Услове рада на факултету/вишој школи оценили бисте са:
5. Студентски информациони систем бисте оценили са:
Просек
Табела 4. Анализа резултата анкете о осталим питањима
организованости Факултета за летњи семестар 2012/13. године
ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ОСТАЛО
1. На факултету/вишој школи је доступна организована и систематична
помоћ у саветовању студената
2. Факултет/виша школа подстиче укључивање студената у истраживачки
рад
3. Студенти су упознати са могућностима наставка студија на другим
факултетима и универзитетима у земљи
4. Студенти су упознати са могућностима наставка студија на другим
факултетима и универзитетима у иностранству
Просек

Оцена
4.13
4.02
3.82
4.71
4.14
4.16

ОЦЕНА
2.52
2.28
2.34
2.25
2.34

Резултати анкетирања студената у 2012/2013. години, такође, су показали висок
степен њиховог задовољства организационим аспектима наставе. Просечна оцена
студената о томе је већа од четири, док је просечна оцена о осталим питањима
организованости Факултета нижа.
Табела 5. Анализа резултата анкете о организованости Факултета за зимски семестар 2013/14.
ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ОРГАНИЗОВАНОСТ
ФАКУЛТЕТА
1. Информисаност студентске службе оценили бисте са:
2. Предусретљивост студентске службе оценили бисте са:
3. Опремљеност скриптарнице уџбеничком литературом оценили бисте са:
4. Услове рада на факултету/вишој школи оценили бисте са:
5. Студентски информациони систем бисте оценили са:
Просек
Табела 6. Анализа резултата анкете о осталим питањима
организованости Факултета за зимски семестар 2013/14. године
ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ОСТАЛО
1. На факултету/вишој школи је доступна организована и систематична
помоћ у саветовању студената
2. Факултет/виша школа подстиче укључивање студената у истраживачки
рад

Оцена
4.22
4.12
4.06
4.55
4.30
4.25

ОЦЕНА
2.54
2.35
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3. Студенти су упознати са могућностима наставка студија на другим
факултетима и универзитетима у земљи
4. Студенти су упознати са могућностима наставка студија на другим
факултетима и универзитетима у иностранству
Просек

2.25
2.24
2.34

Табела 7. Анализа резултата анкете о организованости Факултета за летњи семестар 2013/14.
ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА
ОРГАНИЗОВАНОСТ ФАКУЛТЕТА
1. Информисаност студентске службе оценили бисте са:
2. Предусретљивост студентске службе оценили бисте са:
3. Опремљеност скриптарнице уџбеничком литературом оценили бисте са:
4. Услове рада на факултету/вишој школи оценили бисте са:
5. Студентски информациони систем бисте оценили са:

Оцена
4.57
3.39
3.94
3.84
4.30
4.08

Просек
Табела 8. Анализа резултата анкете по осталим питањима
организованости Факултет за летњи семестар 2013/14. године
ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ОСТАЛО
1. На факултету/вишој школи је доступна организована и систематична
помоћ у саветовању студената
2. Факултет/виша школа подстиче укључивање студената у истраживачки
рад
3. Студенти су упознати са могућностима наставка студија на другим
факултетима и универзитетима у земљи
4. Студенти су упознати са могућностима наставка студија на другим
факултетима и универзитетима у иностранству
Просек

ОЦЕНА
2.49
2.30
2.34
2.31
2.36

Резултати анкетирања студената у 2013/2014. години показали су висок степен
њиховог задовољства организационим аспектима наставе. Њихова просечна оцена о томе
била је већа од четворке, док је просечна оцена о осталим питањима организованости
Факултета, иако релативно ниска, имала благо повећање у тој школској години, што се
може видети из налаза.
Табела 9. Анализа резултата анкете о организованости Факултета за зимски семестар 2014/15.
ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ОРГАНИЗОВАНОСТ
ФАКУЛТЕТА
1. Информисаност студентске службе оценили бисте са:
2. Предусретљивост студентске службе оценили бисте са:
3. Опремљеност скриптарнице уџбеничком литературом оценили бисте са:
4. Услове рада на факултету/вишој школи оценили бисте са:
5. Студентски информациони систем бисте оценили са:
Просек

Оцена
3.99
3.86
3.85
4.35
4.40
4.09

Табела 10. Анализа резултата анкете о осталим питањима
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организованости Факултета за зимски семестар 2014/15. године
ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ОСТАЛО
1. На факултету/вишој школи је доступна организована и систематична
помоћ у саветовању студената
2. Факултет/виша школа подстиче укључивање студената у истраживачки
рад
3. Студенти су упознати са могућностима наставка студија на другим
факултетима и универзитетима у земљи
4. Студенти су упознати са могућностима наставка студија на другим
факултетима и универзитетима у иностранству
Просек

ОЦЕНА
2.46
2.34
2.30
2.29
2.34

Табела 11. Анализа резултата анкете о организованости Факултета за летњи семестар 2014/15.
ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ОРГАНИЗОВАНОСТ
ФАКУЛТЕТА
1. Информисаност студентске службе оценили бисте са:
2. Предусретљивост студентске службе оценили бисте са:
3. Опремљеност скриптарнице уџбеничком литературом оценили бисте са:
4. Услове рада на факултету/вишој школи оценили бисте са:
5. Студентски информациони систем бисте оценили са:
Просек
Табела 12. Анализа резултата анкете по осталим питањима
организованости Факултет за летњи семестар 2014/15. године
ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ОСТАЛО
1. На факултету/вишој школи је доступна организована и систематична
помоћ у саветовању студената
2. Факултет/виша школа подстиче укључивање студената у истраживачки
рад
3. Студенти су упознати са могућностима наставка студија на другим
факултетима и универзитетима у земљи
4. Студенти су упознати са могућностима наставка студија на другим
факултетима и универзитетима у иностранству
Просек

Оцена
4.01
3.38
3.91
4.28
4.09
3.93

ОЦЕНА
2.58
2.36
2.25
2.22
2.35
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4,3
4,2
4,1
4
3,9
3,8
3,7
Графикон 1. Анализа резултата анкете о организованости Факултета
2,4
2,35
2,3
2,25
2,2
2,15
2,1
Зимски
2012/13

Летњи
2012/13

Зимски
2013/14

Летњи
2013/14

Зимски
2014/15

Летњи
2014/15

Графикон 2. Анализа резултата анкете о осталим питањима везаним за организованост Факултета

На основу резултата студентске анкете може се закључити да су организациони
аспекти наставе (прво и друго питање) релативно високо оцењени, са просечном оценом
већом од четири.
Резултати анкетирања упоследње три године
показали су да су студенти
углавном задовољни радом факултетских служби. Такође, и наставници с у у г л а в н о м
задовољни ненаставном подршком коју им пружају стручне службе е . Према оценама
а н к ет е, ненаставно особље веома је задовољно како својим радом, тако и радом службе
у којој раде, затим, радним временом, међуљудским односима, радном дисциплином
запослених у служби и слично. У вредновању руковођења, радног окружења и радне
перспективе, то особље је релативно добро оценило рад руководилаца службе (квалитет
наредби и инструкција, помоћ и подршку руководилаца службе и правичност у
оптерећењу запослених у служби), што показује да је један тако важан однос
руководилаца и особља, који непосредно утиче на квалитет и успешност рада, оцењен
врло добром оценом. Запослени у службама оценили су задовољавајућим и непосредно
радно окружење и радну атмосферу у којој обављају своје послове.
Број ненаставног особља и степен њихове стручности у складу су са стандардима
за акредитацију. Ненаставно особље Факултета квалификовано је и компетентно и
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својим радом успешно пружа подршку успешној реализацији студијских програма и
обављању научноистраживачке и других делатности Факултета.
Факултет перманентно осавремењује процес рада у службама, увођењем нових
информационих технологија и процедура, што изискује стално усавршавање и
образовање управљачког и ненаставног особља. Сагласно томе, Факултет организује
различите видове обуке, у складу са потребама запослених, који су високо мотивисани
да унапређују своје професионалне компетенције.
б) SWОТ анализа
Предности:
 општим актима Универзитета и Статутом Факултета покривени су и
јасно дефинисани сви аспекти пословођења Факултетом;
 квалитет пословођења Факултетом редовно се вреднује и из године у
годину високо оцењује;
 резултати интерне евалуације организационих аспеката и ненаставне
подршке су задовољавајући и перманентно добри.
Слабости:
 системом квалитета Универзитета деканима факултета је поверен
превелики број обавеза административног карактера, што их одвлачи од
њихових основних активности;
 недостатак савременијих софтвера за ефикаснију обраду података о
настави и интерној евалуацији студената.
Могућности:
 увођење оцењивања руководства Универзитета и Факултета од стране
наставног и ненаставног особља;
 израда софтвера за квалитетнији и ефикаснији рад Студентске службе.
Опасности:
 превелико оптерећење
пословима.

руководства

Факултета

административним

Закључак:
Факултет за право, јавну управу и безбедност испуњава све захтеве предвиђене
Стандардом 10.
ц) Предлог мера и активности за унапређивање квалитета Стандарда 10
1. У наредном периоду биће потребно ускладити Правилник о систематизацији и
унутрашњој организацији п о с л о в а и р а д н и х м е с т а и иновирати упутства о раду
Секретаријата Факултета.
2. Факултет ће перманентно пратити и евалуирати примену поступака за
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обезбеђење квалитета управљања и ненаставне подршке, предвиђених Правилником о
квалитету и другим општим актима Факултета и, ако буде потребно, усавршавати их и
даље развијати.
3. Факултет ће и даље наставити да побољшава услове рада ненаставних радника
обезбеђивањем адекватног простора, набавком савремених
средстава за
рад
и
побољшањем техничких услова рада.
4. Факултет ће наставити да унапређује професионалне компетенције ненаставних
радника, укључујући и обуку у области комуникације, стандарда професионалног
понашања и мирног решавања радних и других евентуалних спорова, и ствара већи
простор за иницијативе и идеје запослених и изражавање и уважавање мишљења
ненаставног особља.
5. Факултет ће преко надлежних служби на Универзитету радити на повећању броја
ненаставног особља, како би преузели део административних активности које оптерећују
рад руководства Факултета.
д) Показатељи и прилози за Стандард 10
Табела 10.1. Број ненаставних радника стално запослених у високошколској
установи у оквиру одговарајућих организационих јединица;
Прилог 10.1. Шематска организациона структура високошколске установе;
Прилог 10.2.Aнализа резултата анкете студената о процени квалитета рада органа
управљања и рада стручних служби.
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Стандард 11: Квалитет простора и опреме
Квалитет простора и опреме се обезбеђује кроз њихов адекватан обим и структуру. Факултет
за државну управу и администрацију поседује одговарајући простор у погледу обима и
структуре, тако да задовољава стандарде за акредитацију високошколских установа, који
важе у погледу простора.

а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 11
За обављање наставне и научноистраживачке делатности Факултет користи укупно
3857,70 м2 корисне површине, реализованих кроз: амфитеатре, учионице, кабинете,
библиотеку, читаоницу и Центар за јавну управу. Простор је у власништву
Универзитета – а пренет је на коришћење Факултету, за потребе наставе на студијском
програму Право и јавна управа (основне, мастер и докторске студије) .
Ако се коришћени простор подели укупним бројем студената Факултета на
студијским програмима основних, мастер и докторских студија, добија се резултат који
сведочи о томе да је на једног студента обезбеђен квалитетан простор од 2.20 м 2, што у
потпуности задовољава стандарде предвиђене за акредитацију високошколских установа.
Факултет располаже са укупно 57 савремених рачунара, 6 видео пројектора, 15
штампача, 1 скенером, 4 фотокопир апарата, 2 лап-топа, озвучењем у салама 6,
електронском таблом 1, инфо киоском
и осталом пратећом опремом. Детаљна
спецификација опреме садржана је у прилозима уз овај Стандард. Сале су различитих
величина за потребе различитих студијских група (основне, мастер и докторске студије) и
свака је опремљена компјутером и пројектором. Сви компјутери су повезани на интернет
24 часа дневно и са EBSСO базом научних података, као и са електронском базом правних
прописа Intermех.
Сваки наставник и сарадник добио је на коришћење компјутер одговарајуће
конфигурације. Службе су опремљене одговарајућим техничким средствима и
компјутерском опремом и у раду користе адекватне софтвере. Факултет води
одговарајућу набавну и финансијску политику како би обезбедио услове за квалитетно
извођење наставе и задовољио потребу запослених и студената за савременим
информатичким средствима, имајући у виду њихов број.
Студентима је обезбеђен неометан приступ свим информацијама у погледу студија,
које се редовно објављују на интернет страници Факултета. Доступни су им интернет,
правне и библиографске базе Факултета и наставни материјали у електронском облику.
Запосленима на Факултету благовремено се достављају електронске верзије свих
материјала за седнице органа управљања и стручних органа, као и општи акти Факултета.
Факултет је студентима обезбедио модеран Центар за јавну управу, опремљен
савременим техничким и осталим уређајима, који им омогућавају рад на рачунарима,
штампање, скенирање, нарезивање CD и DVD материјала. Услуге фотокопирања за
потребе студената пружа фотокопирница. Фотокопирање службених материјала
организовано је у интерној фотокопирници Факултета.
Факултет обезбеђује редовно одржавање простора и опреме кроз организовање
рада одговарајућих служби, висок ниво хигијене свих просторија, као и редовно
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одржавање опреме и њено осавремењивање. Установио је процедуре које обезбеђују
рационалну набавку потрошног материјала и брзо отклањање кварова на техничким
уређајима, у циљу њиховог несметаног функционисања.
Квалитет простора и опреме обезбеђује се: праћењем и усклађивањем просторних
капацитета и опреме са потребама наставног процеса, у складу с бројем студената и
правилима о акредитацији; контролом квалитета простора и опреме, путем анкетирања
студената и запослених; доследном применом законских правила и утврђених процедура
набавке ствари, опреме и потрошног материјала и предузимањем корективних мера у
случају пропуста у раду; праћењем и контролом квалитета рада на одржавању опреме
и хигијене, и предузимањем корективних мера, у циљу ефикаснијег обављања послова
на одржавању опреме.
Факултет је у потпуности испунио све захтеве предвиђене Стандардом 11.

б) SWОТ анализа
Предности:
 модерне, комфорне сале за одржавање наставе;
 савремена техничка опремљеност сала за одржавање наставе;
 савремени Центар за проучавање права, јавне управе и безбедности повезан
са највећом светском базом научних података EBSСO.
Слабости:
 софтверске базе података за студенте нису довољно искоришћене за
савремене анализе.
Могућности:
 боља искоришћеност савремених софтверских база података;
 повећање техничке опремљености;
 повећање размене електронске базе података са сродним високообразовним
и научним институцијама у земљи и иностранству.
Опасности:
 отежано повезивање на домаће и иностране базе научних и стручних
података због недостатка финансијских средстава намењених за ту сврху.
ц) Предлог мера и активности за унапређивање квалитета Стандарда 11
Иако Факултет задовољава стандарде квалитета у погледу простора и опреме,
одређених правилима о акредитацији, постоји потреба и могућност да се надоградњом
зграде у Булевару уметности 29. просторни капацитети знатно увећају. Такође, постоји и
потреба за додатним техничким опремањем наставничких кабинета, као и потреба за
проширењем капацитета техничке подршке студената у погледу опреме, а временом и у
погледу броја запослених које би на тим пословима требало ангажовати.
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д) Показатељи и прилози за Стандард 11
Табела 11.1. Укупна површина (у власништву високошколске установе изнајмљени простор) са површином објеката (амфитеатри, учионице,
лабораторије, организационе јединице, службе);
Табела 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у
наставном процесу и научноистраживачком раду;
Табела 11.3. Наставно-научне и стручне базе;
Прилог 11.1. Попис средстава за НИР на Факултету;
Прилог 11.2. Одлука Универзитета о уступању простора Факултету из 2008. године;
Прилог 11.3. Одлука МТУ (Универзитета) о уступању простора Факултету из 2013.
године.
Стандард 12: Финансирање
Квалитет финансирања високошколске установе обезбеђује се кроз квалитет извора
финансирања, финансијско планирање и транспарентност у употреби финансијских средстава,
што доводи до финансијске стабилности у дугом року.

а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 12
Факултет има дугорочно обезбеђена финансијска средства неопходна за реализацију
наставно-научног процеса, научноистраживачког рада и професионалних активности,
чиме је обезбеђена финансијска стабилност. Средства за обављање делатности обезбеђују
се из: школарине, извора доступних оснивачу, донација, поклонa и завештања,
средстава за финансирање научноистраживачког и стручног рада и других извора, у
складу са законом. Финансирање Факултета регулисано је Статутом Универзитета, у
складу са законом. Захваљујући томе, утврђени су извори финансрања и њихова намена.
Квалитет финансирања остварује се: доследним поштовањем правила о припреми и
усвајању Финансијског плана и других финансијских аката, контролом коришћења
финансијских средстава и предузимањем одговарајућих мера у случају нерационалног
или ненаменског трошења средстава. Факултет редовно доноси годишњи финансијски
план и обезбеђује јавност и транспарентност својих извора финансирања и начина
употребе финансијских средстава кроз годишњи финансијски извештај.
Преко Темпус пројекта, Факултет је обезбедио највећи број компјутера, штампача и
остале биротехничке опреме.
Полазећи од наведених и других чињеница, може се закључити да Факултет у
потпуности испуњава услове предвиђене Стандардом 12.
б) SWОТ анализа
Предности:
 јединствен, добро контролисан и флексибилан систем протока
финансијских средстава;
 онемогућена злоупотреба или ненаменско одливање финансијских
средстава.
Слабости:
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 недостатак средстава за набавку најсавременијих софтверских програма
за праћење наставног процеса;
 недостатак средстава за размену студената и наставног особља.
Могућности:
 повећање прихода Факултета, учешћем у домаћим и међународним
научноистраживачким пројектима и пружањем консалтинг услуга.
Опасности:
 отежано плаћања школарине, због лоше економске ситуације у земљи;
 смањење броја свршених средњошколаца заинтересованих за наставак
школовања на високошколским установама.
ц) Предлог мера и активности за унапређивање квалитета Стандарда 12
1. Обезбедити додатна финансијска средства, учешћем на новим пројектима
надлежних инстуитуција Европске уније.
2. Обезбедити додатна финансијска средства за набавку нових књига, уџбеника
и техничке опреме.
3. Обезбедити додатна средства за стимулисање наставног и ваннаставног
особља.
д) Показатељи и прилози за Стандард 12
Прилог 12.1. Финансијски план
Прилог 12.1.1. Финансијски извештај за 2012. годину;
Прилог 12.1.2. Финансијски извештај за 2013. годину;
Прилог 12.1.3. Финансијски извештај за 2014. годину.
Прилог 12.2. Финансијски извештај за претходну школску годину
Прилог 12.2.1. Финансијски извештај за 2015. годину.
Прилог 12.2.2. Финансијски план за 2016. годину

Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета
Високошколске установе обезбеђују значајну улогу студената у процесу обезбеђења квалитета и
то кроз рад студентских организација и студентских представника у телима високошколске
установе, као и кроз анкетирање студената о квалитету високошколске установе.

а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 13
Факултет је својим општим актима и одговарајућим одлукама установио
институционални систем обезбеђења квалитета, којим су створени услови за укључивање
студената у процес праћења, контроле, обезбеђења и унапређивања квалитета. Студент
постаје центар образовног процеса. Улога студената у том процесу остварује се кроз рад и
учешће њихових представника у органима и стручним телима Факултета, у раду тела за
контролу квалитета и путем редовне евалуације свих аспеката наставног процеса.
Улога студената у процесу обезбеђења квалитета остварује се кроз: рад студентскoг
парламента и студентских представника у органима и стручним телима Факултета
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(Савет факултета, Наставно-научно веће Факултета); учешће представника студената у
раду органа за обезбеђење квалитета (Комисија за квалитет и сталне и повремене
комисије, као што су: Комисија за студентска питања; Комисиј а за решавање молби,
жалби и притужби; Комисија за припрему и ажурирање веб-сајта Факултета; Комисија за
промоцију уписа студената и др.); као и редовним оцењивањем квалитета студијских
програма и свих елемената наставног процеса, литературе, библиотечких и
информатичких ресурса, рада наставника, сарадника и факултетских служби у поступку
анкетирања, те изражавањем мишљења о општим актима Факултета којима се утврђује
стратегија обезбеђења квалитета и уређују стандарди и поступци за обезбеђење
квалитета и давањем мишљења поводом Извештаја о резултатима самовредновања.
Факултет п ер м а н ен т н о подстиче студенте на активно укључивање у процес
развоја студијских програма и планова рада на предметима, унапређивање процеса
наставе, метода испитивања и друго. Захтеви студената озбиљно су сагледавани и у
највећем броју случајева су уважавани. Резултати анкета студената редовни су предмет
разматрања на седницама Наставно-научног већа Факултета и седницама Студентског
парламента. На Факултету је обезбеђен рад студентских организација и Студентског
парламента, преко којих студенти самостално вреднују активности на Факултету.
Студентски парламент је орган Факултета преко кога студенти остварују своја права
и штите своје интересе. Састоји се од по четири представника студената са сваке године
студија, по два представника другог степена студија и једног представника особа са
посебним потребама, уз услов да је студент Факултета. Мандат чланова студентског
парламента траје годину дана. Студенски парламент је најактивнији парламент на
Универзитету и покретач бројних акција на њему. Студентски парламент делегира два
представника у студентски парламент Универзитета. Представници студената се редовно
позивају и присуствују седницама Наставно-научног већа у случајевима када су на
дневном реду питања која се директно тичу студената и у којима би њихово мишљење
могло да допринесе доношењу одлуке. У састав органа управљања на Факултету (Савет
Факултета и Наставно-научно веће Факултета) инкорпорирани су представници студената
које предлаже Студентски парламент.
Студенти Факултета, у оквиру редовног анкетирања, имају могућност да активно
учествују у оцени квалитета: студијских програма, свих елемената наставног процеса,
обавезне и допунске литературе, библиотечких и информатичких ресурса, педагошког
рада наставника и сарадника и факултетских служби, техничке опремљености. Резултати
анкета редовни су предмет анализа по питањима и групама питања, компаративних
анализа по годинама студија и по студијским програмима, како би се установило да ли су
примењене мере допринеле повећању квалитета. Анкете и све анализе дате су у прилогу, а
део збирних анализа изложен је у облику графикона и табела у поглављима о
стандардима.
Резултати анкета се анализирају и разматрају на састанцима руководства и
седницама Наставно-научног већа, а предузимају се и потребне мере за повећање степена
квалитета, у складу са примедбама студената. Спровођење анкете регулисано је
Правилником о спровођењу студентске анкете. Тим актом прецизиране су одговорности,
начин спровођења, обрада података, поверљивост информација, чување документације, и
друго. Осим тога, студенти се ангажују, као помоћ, и при уношењу анкетних података,
чиме добијају активну улогу и у том процесу. На тај начин, постаје им јасно да се
Факултет озбиљно односи према њиховим предлозима. Осим тога, вредно пажње је и
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њихово учешће у редовној годишњој предуписној промоцији Факултета у средњим
школама. Такве и сличне активности сматрају се студентском праксом и у интересу су
студената, због чега ће се и даље практиковати, у складу са законом.
б) SWОТ анализа
Предности:
 Укљученост представника студената у Комисију за обезбеђење
квалитета.
 Редовно спровођење анкетирања студената (2 пута годишње), према
Правилнику о спровођењу анкете.
 Резултати анкета студената се са највећом пажњом анализирају и
разматрају на састанцима руководства и седницама Наставно-научног
већа и предузимају се потребне мере да се степен квалитета повећава у
складу са примедбама студената.
Слабости:
 Недостатак стручних кадрова и програмских пакета за уношење и
обраду резултата студентске анкете.
Могућности:
 Набавка софтверског пакета за унос и обраду резултата студентске
анкете.
Опасности:
 Превелико оптерећење наставника на административним пословима
уноса и обраде података из студентских анкета.
Закључак SWОТ анализе показује да Факултет за право, јавну управу и
безбедност испуњава Стандард 13.
ц) Предлог мера и активности за унапређивање квалитета Стандарда 13
1.

2.

3.
4.

Извршити набавку наменског софтверског програма за статистичку сложенију обраду
студентских анкета и континуирано праћење предлога студената усмерених на
унапређивање наставног процеса (реализација је у току).
Факултет ће у наредном периоду, на бази стечених искустава, радити на
унапређивању индикатора квалитета, посебно процеса анкетирања студената и
обезбедити вредновање квалитета оцењивања студената и осталих аспеката квалитета
наставе и ненаставне подршке и учинити јавно доступним резултате вредновања
педагошког рада наставника и сарадника.
Факултет ће наставити да унапређује систем обезбеђења квалитета, уз пуну
укљученост студената, студентских организација и Студентског парламента.
Факултет ће настојати да више мотивише студенте за објективно вредновање
квалитета, као и да повећава свест и знање студената о систему обезбеђења
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квалитета, као и потреби да својим предлозима и сугестијама допринесу његовом
даљем унапређивању.
д) Показатељи и прилози за Стандарда 13
Прилог 13.1: Документација која потврђује учешће студената у
самовредновању и провери квалитета
Прилог 13.2: Анкете студената
Прилог 13.3: Упутство за оцену наставног кадра
Прилог 13.4: Правилник о спровођењу студентске анкете

Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета
Високошколска установа континуирано и систематски прикупља потребне информације
о обезбеђењу квалитета и врши периодичне провере у свим областима обезбеђења
квалитета.
Усвајањем Стратегије квалитета Универзитета и Правилника о самовредновању и
контроли квалитета и установљавањем органа управљања квалитетом, Факултет
и
Универзитет обезбедили су институционалне оквире за систематско праћење, проверу,
обезбеђење и унапређивање квалитета у свим областима обезбеђења квалитета.
Факултет је обезбедио услове и инфраструктуру за редовно, систематско
прикупљање и обраду података потребних за оцену квалитета у свим областима које су
предмет самовредновања. За сваку област обезбеђења квалитета утврђени су посебни
методи и индикатори за праћење и вредновање квалитета, као и систем подстицајних и
корективних мера за обезбеђење задовољавајућег нивоа квалитета.
Правилником о квалитету предвиђено је редовно вредновање квалитета, уз
могућност да се изврши и ванредна провера квалитета, ако за тим постоји потреба.
Према Правилнику о квалитету, најмање једном у три године Факултет спроводи
поступак самовредновања и провере нивоа квалитета, током којег проверава
спровођење утврђене стратегије и поступака за обезбеђење квалитета и достигнути ниво
остваривања утврђених стандарда квалитета.
Сви општи акти којима је регулисан систем обезбеђења квалитета учињени су
доступним јавности на интернет страници Факултета: http://nezbit.edu.rs/o-univerzitetu/sistemkvaliteta/ . Сви наставници, сарадници и ненаставни радници упознати су са
новоуспостављеним системом обезбеђења квалитета. Извештаји о резултатима
анкетирања, Извештаји о успеху студената у студирању и на испитима, као и Извештаји
о положају правника на тржишту рада, предмет су разматрања на седницама Одбора
за квалитет, одговарајућих Комисија и Наставно-научног већа Факултета. Формирана је
база података која ће обезбедити трајно чување прикупљених података и њихово
унапређивање са подацима који ће се прикупити током спровођења наредног
анкетирања и примене других метода за прикупљање података.
а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 14
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Усвајањем потребних докумената у оквиру система квалитета Универзитета,
Факултет за право, јавну управу и безбедност је обезбедио добар институционални оквир
за систематско праћење, периодичну проверу и унапређивање квалитета у свим областима
обезбеђења квалитета. Детаљан опис система квалитета обухваћен је анализом Стандарда
3 (документа о обезбеђењу квалитета дата су у прилогу овог Извештаја и објављена на
интернет страници Универзитета у делу који се односи на систем квалитета).
На Факултету
континуирано се спроводе годишње интерне провере квалитета и
екстерне контроле квалитета од стране сертификоване агенције АQA, анализира се
научноистраживачки рад наставника, два пута годишње спроводе се анкете студената о
свим релевантним чиниоцима квалитета и једном у три године обавља темељна
самоевалуација која обухвата све процесе квалитета у претходном периоду.
Комисија за контролу квалитета једном годишње налаже интерну проверу
усаглашености основних принципа квалитета и њихову примену на Факултету. Налази
интерних проверивача и предложене превентивне и корективне мере, представљају основ
за преиспитивање система менаџмента квалитетом. С тим у вези, Комисија за контролу
квалитета анализира Извештаје о интерним и екстерним проверама система квалитета и,
по потреби, даје налог за спровођење корективних и/или превентивних мера.
Путем анкетирања студената, у јуну за летњи семестар и фебруару за зимски
семестар текуће школске године, врши се евалуација квалитета студијског програма,
наставног процеса, наставника и сарадника, уџбеника, организационих, административних
и техничких аспеката наставног процеса; студентским анкетама покривене су све области
школовања на Факултету за државну управу и администрацију, осим вредновања научног
рада наставника, које је предмет годишње анализе Научно-наставног већа Факултета.
Начини праћења, анализе и вредновања система квалитета у области научноистраживачке
делатности детаљније су описани у оквиру приложених анализе Стандарда.
О свим незадовољавајућим оценама студената и интерних проверивача система
квалитета јавно се расправља на седницама Наставно-научног већа Факултета.
Упутством за преиспитивање квалитета детаљно су разрађене активности у вези са
менаџментом квалитетом, према којима је дефинисано следеће.
Декан и продекани Факултета задужени су за израду и достављање Извештаја о
жалбама, приговорима, похвалама и сугестијама студената, те за израду Извештаја о оцени
студената за организованост и однос Факултета према њима (резултати анкета у прилогу),
као и Извештаја о перформансама процеса и Извештаја о научноистраживачком раду
Факултета.
Континуирано праћење свих сегмената квалитета у складу са прописаним
процедурама и упутствима система квалитета, као и правовремено и адекватно реаговање
руководства Факултета на назнаке пропуста у квалитету, утицало је на побољшање у свим
области квалитета, што је потпуније образложено у оквиру анализе претходних стандарда.
Редовне активности у области праћења, планирања, извештавања и реализације
система квалитета олакшавају процес акредитације и самовредновања Факултета.
Извештај о самовредновању предмет је разматрања на седницама катедри, Одбора
за квалитет, Студентског парламента, Наставно-научног већа и Савета Факултета.
б) SWОТ анализа
Предности:
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 Редовност спровођења утврђених стандарда, поступака и задатака за
оцењивање квалитета.
 Редовне повратне информације о квалитету стечених компетенција
дипломираних студената.
 Изграђена свест и позитивна академска клима о потреби поштовања и
примене стандарда за обезбеђење квалитета на Факултету.
Слабости:
 Наставници се нерадо прихватају обавеза за праћење и оцену квалитета.
Могућности:
 Унапређивање инфраструктуре за систематско праћење и обезбеђење
квалитета.
 У већем броју укључивање наставног и ненаставног особља у процесе
контроле квалитета.
Опасности:
 Превеликo оптерећење руководства Факултета на административним
пословима.
На основу анализе може се констатовати да Факултет право, јавну управу и
безбедност испуњава Стандард 14.
ц) Предлог мера и активности за унапређивање квалитета Стандарда 14
1. Факултет ће перманентно пратити начин функционисања новоуспостављеног
система обезбеђења квалитета и, ако буде потребно, вршиће потребне иновације
у погледу индикатора квалитета, метода прикупљања и обраде података, и друго.
2. Факултет ће перманентно унапређивати инфраструктуру како би обезбедио
редовно и систематско прикупљање и обраду података потребних за оцену
квалитета.
3. Факултет ће стално спровдити поступак едукације запослених и студената у
области обезбеђења квалитета.
д) Показатељи и прилози за Стандард 14
Прилог 14.1: Интернет презентација Система квалитета Универзитета „Џон
Незбит“
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2.ОПШТА ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА И ПРЕДЛОГ
МЕРА ЗА ДАЉЕ УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА

Факултет за право, јавну управу и безбедност Универзитета „Џон Незбит“ у
Београду, спровео је свеобухватан поступак самовредновања у свим областима
обезбеђења квалитета који су предвиђени Законом о високом образовању у Србији и
Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских
установа Националног савета за високо образовање Републике Србије.
Извештај о самовредновању урађен је према Упутству за припрему извештаја за
самовредновање Комисије за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа
Републике Србије. У извештају су, на синтетизован начин, приказане све активности које
спроводи Факултет у циљу доследне примене предвиђених стандарда и поступака за
обезбеђивање високог квалитета у свим областима наставног и научног истраживачког
рада а представљени су и остварени резултати према сваком од стандарда који чине
систем квалитета на високошколским установама.
Полазећи од укупно спроведене евалуације, у складу са наведеним документима,
може се оценити да Факултет за право, јавну управу и безбедност у потпуности испуњава
све захтеве које предвиђају Стандарди за обезбеђење квалитета на високошколским
установама у Републици Србији.
Факултет за право, јавну управу и безбедност добио је акредитацију 17.05.2013.
године а исте године и допуњену дозволу за рад од стране Министарства за образовање и
науку. У складу са садржајима нових студијских програма,..дотадашњи назив ФДУА
промењен је у ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВО, ЈАВНУ УПРАВУ И БЕЗБЕДНОСТ.
Од свог оснивања, а посебно по добијању нове акредитације, ФПЈУБ доследно
спроводи све националне и европске стандарде о високом образовању а истовремено
спроводи и реформу Факултета, унапређује његове студијске програме у складу са
савременим трендовима у високом образовању, унапређује организацију рада на
факултету као и услове студирања.
Делатност Факултета као и све области његовог образовног и научног рада
регулисани су стратешким одлукама, правилницима и другим документима Система
квалитета на Универзитету „Џон Незбит“ и Факултету за право, јавну управу и
безбедност. Сви документи факултета којима се прецизно дефинишу основне наставне и
научно-истраживачке области дефинисани су у складу са позитивним законским
прописима о високом образовању у Србији.
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На основу извршене анализе спроведене унутрашње евалуације и Извештаја о
самовредновању квалитета, може се оценити да према стандардима, Факултет за право,
јавну управу и безбедност има добру основу за даљи рад и развој. Томе у прилог иду и
чињенице, које су представљене у Извештају о евалуацији, да се на Факултет из године у
годину уписује све већи број матураната са високим просечним оценама из средњих
школа. То је стабилна основа да се и наставни и истраживачки рад може даље успешно
унапређивати.
На основу укупних резултата спроведене унутрашње евалуације предложене су
бројне мере и активности чији је циљ да се даље унапреди квалитет укупног наставнонаучног процеса на Факултету.
На основу спроведене евалуације и могућности коју предвиђа Закон о високом
образовању у Србији дефинисан је нови концепт студијског програма Факултета који
прати савремене научне трендове и унапређује организацију наставно-научног рада. У том
циљу дефинисан је унапређени студијски програм ПРАВО уз могућност да се студенти, у
оквиру таквог студијског програма, самостално опредељују за стицање знања из
различитих грана права.
Све ове промене које унапређују студијски програм Факултета извршене су у
складу с акредитационим критеријумима дефинисаним од стране Националног савета за
образовање Републике Србије.
Као добре карактеристике Факултета за право, јавну управу и безбедност у
Београду могу се истаћи следеће:










Факултет има савремени студијски програм права, јавне управе и
безбедности који су комплементарни са студијским програмима сродних
факултета у земљи, окружењу и Европској унији.
Факултет данас има довољан број компетентних наставника у сталном
радном односу - 22 професора и 8 професора ангажованих кроз форме
допунског рада на Факултету.
На Факултету данас ради 18 асистената и сарадника у настави што
омогућава да се настава, вежбе и друге наставне активности одвијају у
добрим условима.
Факулттет је остварио значајан напредак у научно-истраживачкој
делатности, од времена последње акредитације Факултета за научноистраживачки рад, о чему говоре подаци о броју објављених научних радова
професора и студената у протеклом периоду.
На Факултету је у значајној мери унапређена неопходна истраживачка,
информатичка, библиотечка и друга инфраструктура чиме су створени
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бољи услови за научно-истраживачки рад: отворен је Центар за јавну
управу, опремљен најсавременијом опремом и повезан са највећим
светским базама научних података, који служе за научно-истраживачки рад
наставника као и за развој научног подмлатка.
Унапређена је и материјална основа за извођење наставе: све сале за наставу
и амфитеатри опремљени су рачунарима и прикључцима на академску
интернет мрежу што омогућава доступност литератури преко више интернет
организација.
Повећан је фонд библиотеке грађе са новим насловима из области права,
јавне управе и студија безбедности: преведено је пет капиталних
уџбеничких дела из ове области најпознатијих светских аутора и настава ће
убудуће да се одвија и према њима.
На Факултету се успешно организује интерактивна настава која има за циљ
да поред стицања знања, оспособљава студенте и за њихову примену у
пракси. У том циљу организују се и посебне наставне-истраживачке
активности: самостални истраживачки рад студената, решавање конкертних
друштвених проблема, демонстрација суђења, дебате о отвореним
друштвеним проблемима као и практична настава кроз форме сарадње са
надлежним државним институцијама као и научним институтима.
Програми предмета као и цели студијски програми, на сва три нивоа
студија, усклађени су са сродним домаћим и страним факултетима на којима
се реализују студије права, јавне управе и безбедности.
Уводе се нове методе наставе: рад у мањим групама, радионице, дебатни
клубови, такмичење у реторици, решавање проблема и други савремени
облици наставе.

У циљу даљег унапређивања квалитета рада Факултета за право, јавну управу и
безбедност потребно је предузети више мера и активности, међу којима су следеће
најважније:






Преиспитати постојећи систем квалитета на Универзитету „Џон Незбит“ и
прилагодити га новим потребама и захтевима који произилазе из добијених
резултата спроведене интерне евалуације.
На основу досадашњег искуства у обезбеђивању квалитета у наставнонаучном процесу Факултет за право, јавну управу и безбедност донеће
сопствену Стратегију за обезбеђење квалитета и усвојити Стратегију развоја
квалитета у наредних пет година.
Даље унапређивати и уводити нове методе учења, које поред стицања
знања, оспособљавају студенте за њихову примену у пракси, за
индивидуални рад и за решавање реалних друштвених проблема.
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Развити нове облике образовног и научног рада, како са студентима који
показују висок ниво знања тако и са студентима који имају одређене
тешкоће у савладавању наставне материје.
Посебну пажњу посветити организовању додатне наставе за студенте који
студирају уз рад, како би им се створили услови да на адекватан начин
успешно савладају наставно градиво,
Треба повећати средства Факултета, која би се користила за финансирање
даљег усавршавања наставника, асистената и сарадника у настави.
Потребно је обезбедити масовније учешће студената у евалуацији квалитета
студијског програма, наставе, оцењивања и услова рада на Факултету.
Треба више мотивисати наставнике да стално унапређују савремене
уџбенике и практикуме за поједине предмете.
Треба више радити на прикупљању информација о систему квалитета са
сродних факултета у земљи, окружењу и Европској унији, како би се могла
вршити компаративна поређења резултата које постиже Факултет, у односу
на престижне факултете у земљи и иностранству.
Обезбедити већа финансијска средства којим би се финансирали успешни
студенти Факултета, а омогућило и њихово веће учешће на бројним
студентским скуповима широм Европе, као и размена студената са тих
факултета.
Потребно је прилагодити наставне садржаје претходним знањима студената,
како би они могли још успешније да прате наставу, али исто тако,
омогућити и додатни рад са оним студентима који показују надпросечне
резултате.
Студентима мастер студија, а нарочито докторских студија, треба
омогућити да проведу део истраживања кроз међународу размену.
Студијски програм докторских студија треба даље унапређивати, као
саставни део Стратегије развоја Универзитета „Џон Незбит“ који ће се
заснивати на изворним истраживањима.

Комисија за квалитет Факултета за право, јавну управу и безбедност убудуће ће
још више контролисати квалитет и успешност у остваривању постављених циљева и
задатака. У том циљу Комисија ће најмање једном годишње подносити Извештај о својим
налазима Наставно-научном већу Факултета и Савету ФПЈУБ.
Анкетирање студената и интерна евалуација и даље ће се обављати два пута
годишње, на крају зимског и летњег семестра школске године. Вредноваће се активности
у свим областима рада Факултета и предузимати одговарајуће мере, како би се доследно
примењивали стандарди и поступци за обезбеђивање квалитета наставно-научног процеса.
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