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Акредитација установе
Стандард 1: Основни задаци и циље ви високошколске установе
О пис
Учитељски факултет у Призрену спада у групу угледних и престижних високошколских
установа у Србији у области друштвено-хуманистичких наука, односно у пољу педагошких наука. То
је савремена наставно-научна институција са јасно дефинисаном мисијом, визијом, циљевима и
програмским опредељењима.
Мисија Факултета је да:
 у складу са европским стандардима образује висококвалитетне стручњаке у области разредне
наставе и предшколског васпитања и образовања на начин који ће им омогућити да буду
успешни, продуктивни и креативни у својим будућим професионалним активностима;
 подстиче и развија научно-истраживачки рад у подручју разредне наставе и предшколског
васпитања и образовања;
 ради на сталном стручном усавршавању васпитача, учитеља и наставнника основних и
средњих школа, с циљем да их оспособи у критичком и креативном приступу у примени знања
и достизању високих стандарда у наставном, научном и културном раду;
 помаже научни, културни, уметнички и спортски развој града и региона,
 доприноси ширењу разумевања и сарадње међу народима и људима, без обзира на националне
и државне границе.
Визија Факултета је:
• на путу ка испуњењу своје визије Факултет свој оквир компентенција и рада шири и допуњује
партнерским везама са универзитетима и привредним организацијама са свих континената
света, усвајајући позитивне трендове глобалног система образовања и истраживања.
• да се развије у модерну високошколску институцију која ће као чланица Универзитета у
Приштини бити призната и укључена у универзитетски простор Србије и јединствени
високошколски простор Европе;
• да кроз интензивну сарадњу са сродним факултетима у Србији и међународну сарадњу са
одговарајућим факултетима у Европи и свету постане институција која је поштована и
препознатљива по својим достигнућима и по индивидуалним достигнућима својих студената и
наставника.
Циље ви и задаци Факултета су:
 да на свим нивоима студија (основне, мастер и докторске) студентима обезбеди стицање
одговарајућих научних, стручних и уметничких знања и вештина;
 да омогући студентима да се образују и усавршавају током читавог живота;
 да континуирано ради на повећавању ефикасности студија, побољшавању квалитета
студијских програма, наставе и услова рада;
 да доприноси развоју науке и унапређивању струке;
 да ствара услове за обезбеђивање научног, стручног и уметничког подмлатка
Узимајући у обзир место и улогу Факултета као образовне-научне установе, а у складу са
Статутом дефинисаном мисијом и визијом, а на предлог Наставно-научног већа Факултета, Савета
Факултета је утврдио следеће основне задатке (општи циљеви квалитета):
• Задовољавање потреба корисника (студената) у домену основних, мастер и докторских студија,
• Извођење научно-истраживачких пројеката, самостално, односно у сарадњи са другим
школским и привредним организацијама из земље и иностранства,
• Примена развијених дидактичко-методичких стандарда,
• Публиковање и дисеминација научних и стручних сазнања кроз модерну издавачку делатност
штампаних и електронских публикација,
• Стална усаглашеност са актуелним научним и стручним сазнањима,
• Задовољавање потреба осталих корисника у поступку образовања и усавршавања у подручју
предшколског васпитања и разредне наставе.
Овако исказани основни задаци (општи циљеви ква литета) показују друштвену оправданост
постојања Факултета и одређују општи правац његове делатности и основ за препознавање приритета
Факултета у будућности, то се најбоље види из дефинисане визије Учитељског факултета.
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Основни циљеви Факултета произлазе из основних задатака и одређују тежње, жељена стања
Факултета на основу којих се, рационалним мерама – политикама обезбеђује остварење мисије
Факултета. Квалитетно одређени циљеви служе управљачкој структури Факултета као основна
подлога за процес доношења одлука, водич за повишење укупне ефективности процеса рада и основа
за оцену процеса рада.
Основни циљеви Факултета су:
Континуирано унапређење квалитета високог образовања на Факултету,
Повећање ефикасности студија применом мера за обезбеђење квалитета,
Континуирано унапређење квалитета студијских програма,
Континуирано унапређење квалитета наставе и наставног процеса,
Континуирано унапређење научноистраживачког рада наставног особља,
Континуирано унапређење квалитета простора и опреме,
Континуирано унапређење квалитета управљања и пословођења Факултетом и квалитета
ненаставне подршке,
• Обезбеђивање значајне улоге студената у процесу обезбеђења и континуираног унапређења
квалитета,
• Систематско праћење, периодична провера и континуирано унапређење система квалитета на
Факултету.

•
•
•
•
•
•
•

Остварењем циљева добијају се конкретни резултати којима Факултет тежи и представљају
основу за контролу (преиспитивање) рада Факултета.
Конкретни, мерљиви циљеви се доносе за сваку пословну годину и исказују и прате кроз
Извештаје о реализацији планова пословања Факултета.
Све активности Факултета, а посебно развој срудијских програма у складу су са утврђеним
његовим основним задацима и циљевима, што је детаљно разрађено кроз низ докумената, која су
доступна преко интернет презентације Факултета. На тај начин су основни задаци и циљеви
Учитељског факултета усклађени са циљевима високог образовања Републике Србије.
Руководство Факултета управља реализацијом постављених циљева, стално их преиспитује и
подешава у складу са захтевима корисника и променама у науци и друштву.
Утврђене области у којима се обезбеђује, контролише и унапређује квалитет су:
- студијски програми
- наставни процеси
- наставно особље
- научноистраживачки рад
- оцењивање студената у оквиру предиспитних обавеза и на испиту
- уџбеници и литература
- библиотека
- информациони ресурси
- простор и опрема
- ненаставно особље
- процес управљања
- јавност у раду
- финансирање

Ме ре за обе збеђе ње квалите та
Мере за обезбеђење квалитета су:
- утврђивање области обезбеђења квалитета, и то: студијски програми, настава, наставно
особље, истраживање, оцењивање студената, уџбеници и литература, библиотека,

УНИВЕРЗИТ ЕТ У ПРИШТ ИНИ - КОСОВСКА МИТРОВИЦА
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТ ЕТ У ПРИЗРЕНУ - ЛЕПОСАВИЋУ
38218 Ле посавић, Немањина бб

Акредитација установе

-

-

-

информациони ресурси, простор и опрема, ненаставно особље, процес управљања и јавност
рада;
обавезно самовредновање и оцена квалитета студијских програма и установе, у складу са
стандардима Националног савета за високо образовање у интервалима од највише три
године;
спољашња провера квалитета, у складу са стандардима Националног савета за високо
образовање коју спроводи Комисија за акредитацију и проверу квалитета;
акредитација Факултета у складу са стандардима Националног савета за високо образовање у
Законом прописаном року;
остваривање јединства образовног, стручног и научноистраживачког рада чији се садржаји и
резултати, односно знања користе у наставном процесу;
међународна сарадња кроз извођење заједничких студијских програма, размену наставника и
сарадника;
успостављање сталне сарадње са послодавцима и дипломираним студентима у циљу
добијања повратне информације о квалитету студијских програма и компетенција које су
стекли дипломирани студенти заврштком студија;
успостављање сталног тела за праћење и контролу квалитета на Факултету – Комисија за
квалитет;
обавеза јавног публиковања резултата вредновања квалитета на интернет страници
Факултета;
стручно усавршавање особља које учествује у изградњи квалитета на Факултету.

Субјекти обезбеђења и континуираног унапређења квалитета су:
Савет Факултета, Наставно-научно веће Факултета, декан Факултета, наставници, сарадници,
ненаставно особље и студенти.
Субјекти обезбеђења квалитета на Факултету имају право и обавезу да учествују у процесу и
поступцима обезбеђења и континуираног унапређења система квалитета.

