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УВОД 
 

Поштујући Упутство за припрему извештаја о самовредновању, који је издала 

национална Комисија за акредитацију и проверу квалитета, и уважавајући Правилник о 

самовредновању установе и студијских програма, као дела укупног система 

обезбеђења квалитета Економског факултета у Крагујевцу, Комисија за обезбеђење 

квалитета наставно-образовног и научноистраживачког рада на Економском факултету 

у Крагујевцу је спровела поступак самовредновања на Факултету током зимског и 

летњег семестра академске 2007/2008.. године. 

 

У поступку самовредновања процењена је испуњеност свих стандарда за 

самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа. Извештај о 

самовредновању се састоји из четири дела: 
I. Основни подаци о Економском факултету у Крагујевцу, 

II. Процена испуњености стандарда квалитета на Економском факултету у 

Крагујевцу, 

III. Општа оцена испуњености стандарда у високошколској установи са предлогом 

будућих мера и 

IV. Прилози на основу који је сачињен Извештај о самовредновању Економског 

факултета у Крагујевцу 

 
 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дeo први:  

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У 

КРАГУЈЕВЦУ 
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Економски факултет у Крагујевцу је високошколска установа у саставу Универзитета у 

Крагујевцу која у обављању своје делатности обједињује образовни и научноистраживачки 

рад као компоненте јединственог процеса високог образовања. Факултет је основан 

Уредбом Извршног већа Народне скупштине НРС ИВ бр. 552 од 01.10.1960 год. (Сл. 

гласник НРС бр. 42/1960.). Оснивач Економског факултета у Крагујевцу је Република 

Србија. До 1974. године био је у саставу Економског факултета Универзитета у Београду, а 

потом се, Одлуком ООУР Економски факултет у Београду – Одељење у Крагујевцу, број 

1804 од 23.12.1974. год., издваја у самосталну високошколску институцију. Основни 

подаци о Економском факултету сумирани су у наредној Табели 1. 
 

 

Табела бр. 1. Основни подаци о Економском факултету 
 

Власничка структура државна 
Седиште Ђуре Пуцара Старог бр. 3, Крагујевац 
Телефон 034/303-500 
Факс 034/303-516 
Web адреса www.ekfak.kg.ac.yu 
Е-mail: ekfak@kg.ac.yu 
ПИБ (жиро рачун) 101578837 
Делатност факултета: 80325 – факултет друштвених наука 
Декан Слободан Малинић 

 
На Економском факултету у Крагујевцу студије су се одвијале на основном, 
последипломском и докторском нивоу. Од оснивања Економског факултета 1960. године 
до 21.05.2008. године на Факултету je дипломирало 6.014 студената, 108 je одбранило 
магистарски рад, a звање доктора економских наука стекло je 37 кандидата. 

 
Према броју студената (Табела 2), кадровском потенцијалу (Табела 3) и осталим ресурсима 
(Табела 4), Економски факултет у Крагујевцу је препознатљива и респектабилна 
високошколска установа у Србији и окружењу. 

 
Табела бр. 2: Број студената по врстама студија на Економском факултету у Крагујевцу 
 

Студије Број студената* 

Основне академске студије 1491 

Дипломске академске студије 0 

Докторске студије 0 

Укупно 1491 

Укупно по старом програму 2469 

Укупно сви студенти 3960 
*Напомена: Број уписаних студената односи се на академску 2007/08. год. 
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Табела бр. 3: Кадровски ресурси Економског факултета у Крагујевцу - наставници и 
сарадници 
 

Број наставника Предавачи Професори 

стр.студ. 

Доценти Ванредни 

професори 

Редовни 

професори 

Са пуним радним временом 1 / 11 12 17 

Са непуним радним временом 1 / 2  7 

Укупан број 2 / 13 12 24 

Укупан број наставника 49* 

Укупан број предавача 2 

  

Број сарадника Сарадници у 

настави 

Асистенти Лектори и виши лектори 

Са пуним радним временом 24** 16 / 
Са непуним радним временом / 1 1 

Укупан број сарадника 24** 17 1 
* Напомена: Избор 2 наставника је у току, а у укупан број наставника су рачуната и 2 гостујућа 

наставника за докторске студије. 

** Напомена: Избор 4 сарадника у настави је у току. 

 

Табела бр. 4: Остали ресурси Економског факултета у Крагујевцу 
 

Простор, укупна квадратура 7.502,57+9.895,00 м2 

Простор, укупна квадратура без дворишта 7.502,57 м2 

Простор, Библиотека 861,88м2 
Укупан број библиотечких јединица из области из које се 
изводи наставни процес 

47.830 

Укупан број рачунара и лап-топова 241 
 

У циљу праћења савремених тенденција у развоју високог образовања и економске науке, 

Економски факултет у Крагујевцу је перманентно мењао свој Наставни план и наставне 

програме, усвајао нову уџбеничку литературу, обогаћивао библиотечки фонд и вршио 

пријем нових сарадника. Ради усклађивања Наставног плана са Болоњским процесом и 

Законом о високом образовању донетом септембра 2005. године, Економски факултет у 

Крагујевцу је приступио редизајну свог наставног плана. Главни циљ нових студијских 

програма је укључивање Економског факултета у Крагујевцу у јединствени европски 

образовни простор. У школској 2006/2007 год. Факултет је усвојио нови Наставни план са 

девет студијских програма. Наставни план Економског факултета у Крагујевцу 

конципиран је на савременим основама, по угледу на наставне планове референтних 

факултета економије и менаџмента тржишно развијених земаља и земаља са развијеном 

академском традицијом. Академске студије су организоване по систему 4 + 1 + 3 (4 године 

основне студије, 1 година мастер и 3 године докторске студије). 
 

После првих искустава у реализацији студијских програма усвојених академске 2006/2007 

године, а респектујући у међувремену усвојене Стандардe за самовредновање и 

оцењивање квалитета високошколских установа (Национални савет за високо 

образовање, 2006. године) и искуства стечена кроз реализацију Tempus JEP CD 

19087_2004 Reorganization of Economics Study in Serbia ( http://tempus.ekfak.kg.ac.yu/ ) и 

Tempus JEP CD 41146-2006 Rationalization of postgraduate studies in Business 
Management and Economics in Serbia (http://tempus41146.ekfak.kg.ac.yu/ ), приступило се 

редизајну студијских програма. Задржавајући исти концепт (4 + 1 + 3) током летњег 

семестра академске 2007/2008. године број студијских програма је, у складу са 

интенцијама Стандарда, сведен на ниво просторних и кадровских ресурса, којима 

Факултет тренутно располаже. 
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После извршених прилагођавања Економски факултет у Крагујевцу има усвојене студијске 

програме на свим нивоима академских студија, и то: 

А. Студијскe програмe основних академских студија у трајању од 4 године (240 

ЕСПБ), и то: 

1. Студијски програм ЕКОНОМИЈА, са модулима: 

a. Oпшта економија, 

b. Финансије, берзе и банкарство 

2. Студијски програм ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ, са модулима: 

a. Рачуноводство и пословне финансије, 

b. Менаџмент, 

c. Маркетинг, 

d. Туризам и хотелијерство 

 

Б. Студијскe програмe дипломских академских студија у трајању од 1 године (60 

ЕСПБ), и то: 

1. Студијски програм ЕКОНОМИЈА, са модулима: 

a. Општа економија, 

b. Финансије, берзе и банкарство, 

c. Електронско пословање.  

2. Студијски програм ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ, са модулима: 

a. Рачуноводство и пословне финансије, 

b. Менаџмент у туризму, 

c. Маркетинг, 

d. Међународни менаџмент. 

 

В. Студијски програм докторских студија - ЕКОНОМИЈА, у трајању од 3 године 

(180 ЕСПБ) , са модулима: 

 

            а.   Макроекономија, 

       b.   Управљање пословањем, 

            c.   Рачуноводство и пословне финансије. 

Сенат Универзитета у Крагујевцу је својим одлукама усвојио студијске програме 

Економског факултета. Студијски програми су јавно доступни на интернет страници 

Факултета www.ekfak.kg.ac.yu 
 

У оквиру Економског факултета у Крагујевцу постоји Центар за економска истраживања. 

Центар за економска истраживања своју делатност је усмерио на реализацију пројеката 

које финансира Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије, као и 

пројеката које финансирају локалне самоуправе и међународне организације и 

институције. Центар се бави пружањем консултативних услуга и организовањем 

саветовања и инструктивних семинара.  
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Део други:  

ПРОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА ЗА 

САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ 
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Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета 

Високошколска установа утврђује стратегију обезбеђења квалитета која је 

доступна јавности. 
 
Респектујући Упутство за припрему извештаја о самовредновању, који је издала 

национална Комисија за акредитацију и проверу квалитета, и уважавајући искуства 

стечена на пројектима у земљи и иностранству везаним за поступак обезбеђења 

квалитета, Економски факултет у Крагујевцу је у протекле две године формулисао низ 

правила и процедура за обезбеђење и проверу квалитета у свим областима рада на 

Факултету. На бази тога Економски факултет у Крагујевцу, на предлог Декана, усвојио 

је Стратегију обезбеђења квалитета на седници Савета Економског факултета у 

Крагујевцу, одржаној 16.06.2008. (Одлука број 1577/4 од 16.06.2008. год.). 

 

Стратегија обезбеђења квалитета је базни развојни документ из области обезбеђења 

квалитета високог образовања на Економском факултету у Крагујевцу, којом се 

дефинишу основни приоритети високог образовања у области обезбеђења квалитета, 

као и начин њиховог остваривања. Тиме је створена основа за формулисање правила и 

процедура обезбеђења квалитета кроз Правилник о самовредновању установе и 

студијских програма, као дела укупног система обезбеђења квалитета Економског 

факултета у Крагујевцу. Из ових докумената резултирао је сет Стандарда и процедура 

за обезбеђење квалитета студија на Економском факултету у Крагујевцу, који покрива 

све релевантне области рада на Факултету. 

 

Процена испуњености Стандарда 1 

 

Усвајањем Стратегије обезбеђења квалитета, која садржи све елементе предвиђене 

стандардом 1, и доступна је јавности у штампаном облику (Библиотека, огласна табла) 

и електронском облику (веб-страница факултета), испуњени су захтеви Стандарда 1. 

 

Предлог корективних мера:  

� У складу са тачком 9. Стратегије обезбеђења квалитета неопходно је до 

31.12.2008. године сачинити Акциони план којим ће се ближе утврдити 

циљеви, мере и активности које ће се предузети са роковима за њихово 

извршење, као и телима која ће бити надлежна за спровођење тих мера.  

 

Прилози: 

1.1. Стратегија обезбеђења квалитета ( Савет Факултета, број 1577/4 од 16.06.2008. 

год.) 
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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. 
 

Економски факултет у Крагујевцу усвојио је два стратешка документа чији је циљ 

унапређење квалитета образовног процеса на Факултету, Стратегију обезбеђења 

квалитета (Савет Економског Факултета, број 1577/4 од 16.06.2008. год.) и 

Правилник о самовредновању установе и студијских програма Економског 

факултета у Крагујевцу (Савет Економског факултета у Крагујевцу, број 1577/5 од 

16.06.2008. год.), којим су уређени начин, мере и поступак самовредновања и 

оцењивања квалитета рада на Факултету. У складу са захтевима ова два документа, 

Одлуком Наставно-научног већа Економског факултета, број 1444/9 од 09.06.2008. год. 

унапређени су раније усвојени Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета 

студија на Економском факултету у Крагујевцу (Наставно-научно веће Економског 

факултета, број 2640/12 од 25.10.2006. год.). 

 

Овом свеобухватном регулативом су унифицирана, систематизована и међусобно 

усклађена правила рада и поступања, која су потицала из веома различитих извора, и то 

како она из законских аката (попут Закона о високом образовању) тако и правила добре 

академске праксе и устаљена правила и процедуре из делокруга рада стручних служби 

и ненаставне подршке Економског факултета у Крагујевцу. Регулацију, унификацију и 

хармонизацију правила која се односе на квалитет и његово обезбеђење извршила је 

Комисије за обезбеђење квалитета наставно-образовног и научноистраживачког рада на 

Економском факултету у Крагујевцу (у даљем тексту Комисија за обезбеђење 

квалитета) (Одлука Наставно-научног већа Економског факултета, број 225/17 од 

31.01.02007. год.), а на основу Стандарда за самовредновање и оцењивање 

квалитета високошколских установа, као и на основу Правилника о 

самовредновању установе и студијских програма Економског факултета у 

Крагујевцу. 

 

Стандардима и процедурама за обезбеђење квалитета студија на Економском 

факултету у Крагујевцу  (у даљем тексту Стандарди и процедуре за обезбеђење 

квалитета студија) прецизно су регулисани и стандардизовани поступци и процедуре 

обезбеђења и контроле квалитета у сваком релевантном аспекту наставног процеса. 

Стандардима су посебно регулисана питања квалитета везана за 

� План рада на наставном предмету 

� Квалитет наставе 

� Оцењивање студената 

� Семинарски рад 

� Завршни рад основних и дипломских академских студија 

� Уџбенике 
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Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета у поступку организовања и завршетка 

дипломских академских- мастер студија и докторских студија регулисани су:  

� Правилником о правилима студија Економског факултета у Крагујевцу- Одлука 

ННВ број 225/11 од 31.01.2007. год. и Одлука ННВ број 1444/10 од 09.06.2008. 

год. 

� Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у 

Крагујевцу, број 467 од 24.03.2008. год., 

� Правилником о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Универзитета 

у Крагујевцу, од 26.06.2007. год. 

Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета у поступку избора у наставна звања 

регулисани су Правилником о условима и поступку за давање сагласности стручних 

већа Универзитета на одлуке о избору наставника и Статутом Факултета (Одлука 

Савета Факултета број 2270/2 од 25.09.2006. год., Сагласност Савета Универзитета број 

1227/5 од 03.10.2006. год.) 

 

Област издавачке делатности и рада Библиотеке на Факултету обухваћена је 

регулативом у форми Правилника, као што су: 

� Правилник о раду Библиотеке, број 1190/13 од 15.05.2007. год. 

� Правилник о издавачкој делатности – Савет Факултета, број 1577/6 од 

16.06.2008. год. 

Сет регулативе из ове области заокружен је Правилником о јавним набавкама мале 

вредности, број 510/9 од 12.03.2003. год. 

 

Поменути Стандарди и Правилници, као и Стратегија обезбеђења квалитета, 

представљају јавно публиковане документе и доступни су на веб сајту Факултета свим 

студентима, будућим студентима и широј јавности, а са правилима и процедуром рада 

упознати су и сви запослени на Факултету. Евалуација од стране студената спроводи се 

помоћу упитника чија су форма, садржина и начин употребе предвиђени 

Правилником о самовредновању установе и студијских програма Економског 

факултета у Крагујевцу. 

 

Студентско вредновање се спроводи у последњој недељи сваког семестра за предмете у 

том семестру, а са резултатима студентске евалуације упознаје се Наставно-научно веће 

(и сваки наставник посебно о својој оцени). Комисија за обезбеђење квалитета у 

сарадњи са Руководством Факултета прати резултате оцењивања и пролазности 

студената по предметима. 

 

У случају ванредно ниске или неуобичајено високе пролазности, Комисија предлаже 

мере предвиђене Стандардима за обезбеђење квалитета студија. Студентска евалуација 

један је од основних механизама за анализу квалитета наставе и читавог наставног 

процеса, као и за анализу услуга које пружају друге службе Факултета. 
 

Стандарди и процедурe за обезбеђење квалитета студија на Економском факултету у 

Крагујевцу доступни су јавности на интернет страници Економског факултета 

www.ekfak.kg.ac.yu. 
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Процена испуњености Стандарда 2 

 

Усвајањем Стандарда и процедура за обезбеђење квалитета студија на Економском 

факултету у Крагујевцу, као и пратећих Правилника, испуњени су захтеви Стандарда 2. 

 

Предлог корективних мера:  

� Потребно је да се поступци обезбеђења квалитета ревидирају (преиспитају и 

унапреде) током 2009. године. 

� Подразумева се да Kомисија за обезбеђење квалитета непрекидно ради на 

унапређењу поступака за обезбеђење квалитета.  

� Праћење реализације Стандарда и поступака за обезбеђење квалитета мора 

у првим годинама њихове примене бити континуирано. 

 

Прилози: 

 

2.1. Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета студија на Економском 

факултету у Крагујевцу (Наставно-научно веће Економског факултета, број 2640/12 од 

25.10.2006. год. и број 1444/9 од 09.06.2008. год.) 

2.2. Правилник о самовредновању установе и студијских програма Економског 

факултета у Крагујевцу (Савет Економског факултета у Крагујевцу, број 1577/5 од 

16.06.2008. год.) 

2.3. Правилник о правилима студија Економског факултета у Крагујевцу (Наставно-

научно веће Економског факултета, број 225/11 од 31.01.2007. год. и број 1444/10 од 

09.06.2008. год.) 

2.4. Правилник о упису студената на студијске програме Универзитета у Крагујевцу, 

број 467 од 24.03.2008. год., 

2.5. Правилник о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Универзитета у 

Крагујевцу, од 26.06.2007. год. 

2.6. Правилник о раду Библиотеке (Наставно-научно веће Економског факултета, 

број 1190/13 од 15.05.2007. год.) 

2.7. Правилник о издавачкој делатности (Савет Економског факултета, број 1577/6 

од 16.06.2008. год.) 

2.8. Правилник о јавним набавка мале вредности (Савет Економског факултета, број 

510/9 од 12.03.2003. год.) 

2.9. Одлука Наставно-научног већа Економског факултета, о формирању Комисије 

за обезбеђење квалитета наставно-образовног и научноистраживачког рада на 

Економском факултету у Крагујевцу, број 225/17 од 31.01.02007. год. 
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Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета 

 

Високошколска установа изграђује организациону структуру за обезбеђење 

квалитета. 
 

Економски факултет у Крагујевцу усвојио је два стратешка документа чији је циљ 

унапређење квалитета образовног процеса на Факултету, Стратегију обезбеђења 

квалитета (Савет Економског Факултета у Крагујевцу, број 1577/4 од 16.06.2008. год.) 

и Правилник о самовредновању установе и студијских програма Економског 

факултета у Крагујевцу (Савет Економског факултета у Крагујевцу, број 1577/5 од 

16.06.2008. год.), којим су уређени начин, мере и поступак самовредновања и 

оцењивања квалитета рада на Факултету. Истовремено, Економски факултет у 

Крагујевцу је у свој Статут уградио и усвојио одговарајуће статутарне одредбе, које се 

односе на питања обезбеђења квалитета. На основу ових докумената Економски 

факултет је, Одлуком Наставно-научног већа, број 1444/9 од 09.06.2008. год.. допунио и 

унапредио раније усвојене Стандарде и процедуре за обезбеђење квалитета студија 

на Економском факултету у Крагујевцу (Одлука Наставно-научног већа Економског 

факултета, број 2640/12 од 25.10.2006. год.). 

 

Правилник о самовредновању установе и студијских програма Економског факултета у 

Крагујевцу, између осталог, регулише избор и начин рада Комисије за обезбеђење 

квалитета наставно-образовног и научноистраживачког рада на Економском факултету 

у Крагујевцу (Одлука Наставно-научног већа Економског факултета у Крагујевцу, број 

225/17 од 31.01.02007. год.). Предлоге нормативних аката прописаних Статутом 

Факултета, у складу са стандардима за акредитацију високошколских установа 

Националног савета за високо образовање, утврдила је Комисија за обезбеђење 

квалитета наставно-образовног и научноистраживачког рада, заједно са Руководством 

Факултета и стручним службама Факултета. 

 

Поменутом одлуком Наставно-научног већа Економског факултета у Крагујевцу, број 

225/17 од 31.01.02007. год., као чланови Комисије за обезбеђење квалитета наставно-

образовног и научноистраживачког рада именовани су: 
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Р.Б. Презиме, средње слово, име звање 

1. Предраг Ж. Станчић, председник редoвни професор 

2. Зора Р. Арсовски редoвни професор 

3. Гордана Ж. Радосављевић ванредни професор 

4. Љиљана М. Максимовић ванредни професор 

5. Милена М. Јакшић доцент 

6. Весна Р. Стојановић-Алексић доцент 

7. Марина Б. Милановић асистент 

8. Јелена М. Ерић асистент-приправник 

9. Драгомир С. Димитријевић асистент-приправник 

10. Владимир Т. Мићић асистент-приправник 

11. Вељко Р. Маринковић асистент 

12. Ирена П. Лазаревић секретар 

13. Блажа А. Митровић шеф студентске службе 

14. Алексић З. Душан студент 

15. Доби Л. Владимир студент 

16. Урошевић Д. Биљана студент 

 

Поред опсежне нормативне делатности у утврђеним областима квалитета, Комисија је у 

сарадњи са Руководством Факултета, осталим службама Факултета и Студентским 

парламентом, вршила перманентну контролу квалитета, а пре свега ослањајући се на 

публиковане резултате студентске анкете, као и анкете запослених на Факултету које су 

пружиле увид у степен задовољства запослених квалитетом рада и пружених услуга на 

Факултету. 

 

Наставно-научно веће Економског факултета је на предлог Комисије за обезбеђење 

квалитета наставно-образовног и научноистраживачког рада усвојило Стандарде и 

поступке за обезбеђење квалитета. Стандарди за обезбеђење квалитета садрже одредбе 

квалитета рада Факултета, којима се обезбеђује остваривање мисије и циљева 

Факултета. Поступцима за обезбеђење квалитета утврђују се начини за достизање 

Стандарда за обезбеђење квалитета који гарантују минимални ниво квалитета рада 

Факултета. 

 

Процена испуњености Стандарда 3 

 

Изменама Статута Факултета и доношењем одговарајућих нових општих аката 

Факултета и формирањем Комисије за обезбеђење квалитета наставно-образовног и 

научноистраживачког рада, испуњен је Стандард 3. 

 

Предлог корективних мера:  

� Континуираним праћењем утврдити да ли постојећи систем обезбеђења 

квалитета омогућава успешну реализацију свих поступака у обезбеђењу и 

провери квалитета. 

� Потребно је наставити са унапређењем поступака обезбеђења квалитета и 

контролисати спровођење постојећих поступака обезбеђења квалитета. 
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� Наставити са израдом додатних процедура система квалитета и у складу са 

тим кориговати структуру за обезбеђење квалитета. 

 

Прилози: 

3.1. Одлука Наставно-научног већа Економског факултета у Крагујевцу, број 225/17 

од 31.01.02007. год. о формирању Комисије за обезбеђење квалитета наставно-

образовног и научноистраживачког рада. 

3.2. Правилник о самовредновању установе и студијских програма Економског 

факултета у Крагујевцу (Савет Економског факултета, број 1577/5 од 16.06.2008. год.) 

3.3. Статут Економског факултета 
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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. 
 

Економски факултет у Крагујевцу је високошколска установа у саставу Универзитета у 

Крагујевцу која у обављању своје делатности обједињује образовни и 

научноистраживачки рад као компоненте јединственог процеса високог образовања. 

Факултет је основан Уредбом Извршног већа Народне скупштине НРС ИВ бр. 552 од 

01.10.1960 год. (Сл. гласник НРС бр. 42/1960.). Оснивач Економског факултета у 

Крагујевцу је Република Србија. До 1974. године био је у саставу Економског 

факултета Универзитета у Београду, а потом се, Одлуком ООУР Економски факултет у 

Београду – Одељење у Крагујевцу, број 1804 од 23.12.1974. год., издваја у самосталну 

високошколску институцију. Од оснивања Универзитета у Крагујевцу (1976. године) 

Економски факултет у Крагујевцу представља једну од чланица Универзитета. 

 

Економски факултет тражи акредитацију за: 

 

А. Студијскe програмe основних академских студија у трајању од 4 године (240 

ЕСПБ), и то: 

1.Студијски програм ЕКОНОМИЈА, са модулима: 

            a.   Oпшта економија, 

            b.   Финансије, берзе и банкарство 

2.Студијски програм ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ, са модулима: 

e. Рачуноводство и пословне финансије, 

f. Менаџмент, 

g. Маркетинг, 

h. Туризам и хотелијерство 

 

Б. Студијскe програмe дипломских академских студија у трајању од 1 године 

(60 ЕСПБ), и то: 

1.Студијски програм ЕКОНОМИЈА, са модулима: 

d. Општа економија, 

e. Финансије, берзе и банкарство, 

f. Електронско пословање.  

2.Студијски програм ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА И МЕНАЏМЕНТ, са модулима: 

e. Рачуноводство и пословне финансије, 

f. Менаџмент у туризму, 

g. Маркетинг, 

h. Међународни менаџмент. 
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В. Студијски програм докторских студија – ЕКОНОМИЈА, у трајању од 3 

године (180 ЕСПБ) , са модулима: 

 
            а.   Макроекономија, 

       b.   Управљање пословањем, 

            c.   Рачуноводство и пословне финансије. 

 

Сенат Универзитета у Крагујевцу је својим одлукама усвојио студијске програме 

Економског факултета. Студијски програми су јавно доступни на интернет страници 

Факултета www.ekfak.kg.ac.yu 
 

Студијски програми основних и дипломских академских студија 

 

Законом о високом образовању утврђен је садржај студијског програма, а Стандардима 

за акредитацију студијских програма првог и другог нивоа високог образовања, које је 

донео Национални савет за високо образовање, утврђена је структура и остали 

елементи студијских програма. На основу увида у студијске програме основних и 

дипломских академских студија на Економском факултету у Крагујевцу и увида у 

пратећу документацију за акредитацију тих студијских програма могу се извести 

следећи закључци: 

� Студијски програми садрже све елементе утврђене Законом; 

� Студијски програми су научно утемељени; 

� Наставни планови студијских програма су у потпуности усклађени са 

Стандардима за акредитацију студијских програма; 

� Студијски програми имају јасно дефинисану сврху и улогу у образовном 

систему; 

� Услови и поступци који су неопходни за завршавање студија и добијање 

дипломе одређеног нивоа образовања су дефинисани и доступни су јавности; 

� Циљеви студијских програма, исходи учења, знања и вештине које се стичу, 

јасно су дефинисани и усклађени са основним задацима и циљевима Економског 

факултета; 

� Курикулуми студијских програма садрже листу и структуру обавезних и 

изборних предмета и њихов опис; 

� Студијски програми су усклађени са савременим светским токовима и 

достигнућима науке и струке у области економије, менаџмента и бизниса, и 

упоредиви су са студијским програмима одговарајућих страних високошколских 

установа; 

� Студенти се на студијске програме уписују у складу са Законом, а преко 

заједничког конкурса који расписује Сенат Универзитета у Крагујевцу; 

� Напредовање студената у савладавању студијских програма вреднује се ЕСПБ 

бодовима; 

� Наставно особље има потребне научне и стручне квалификације за извођење 

студијских програма; 

� За извођење студијских програма обезбеђени су кадровски, просторни, 

технички, библиотечки, информатички и други ресурси, примерени карактерима 

студијских програма и предвиђеном броју студената; 

� Студијски програми омогућавају мобилност наставника и студената; 
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� Предвиђена је редовна провера квалитета студијских програма путем 

самовредновања; 

� Студентима је омогућено учешће у обезбеђењу и провери квалитета студијских 

програма. 
 

Студијски програм докторских студија 

 

Законом о високом образовању утврђен је садржај студијског програма, а Стандардима 

за акредитацију студијског програма докторских студија, које је донео Национални 

савет за високо образовање, утврђена је структура и остали елементи студијског 

програма. На основу увида у студијски програм докторских студија на Економском 

факултету и у пратећу документацију за акредитацију тог студијског програма, могу се 

извести следећи закључци: 
� Студијски програм садржи све елементе утврђене Законом; 

� Студијски програм је научно утемељен; 

� Наставни план докторских студија је у потпуности усклађен са Стандардима за 

акредитацију студијског програма докторских студија; 

� Студијски програм докторских студија има јасно дефинисану сврху и улогу у 

образовном систему; 

� Циљ студијског програма докторских студија је јасно дефинисан и усклађен је 

са основним задацима и циљевима Економског факултета у научној делатности; 

� Курикулум студијског програма докторских студија садржи листу и структуру 

обавезних и изборних предмета и њихов опис; 

� Курикулум студијског програма докторских студија садржи докторску 

дисертацију као завршни део студијског програма докторских студија; 

� Студенти се на студијски програм докторских студија уписују у складу са 

Законом, а преко заједничког конкурса који расписује Сенат Универзитета у 

Крагујевцу; 

� Напредовање студената при савладавању студијског програма докторских 

студија вреднује се ЕСПБ бодовима; 

� Докторска дисертација се оцењује на основу њеног научног доприноса; 

� Наставно особље има потребне научне квалификације за извођење студијског 

програма докторских студија; 

� За извођење студијског програма докторских студија обезбеђени су 

одговарајући људски, просторни, технички, библиотечки, информатички и други 

ресурси, примерени карактеру докторских студија и предвиђеном броју 

студената; 

� Предвиђена је редовна провера квалитета студијског програма докторских 

студија путем самовредновања. 
 

Процена испуњености Стандарда 4 

На основу Стандарда за акредитацију студијских програма првог и другог степена 

високог образовања и увидом у постојећу документацију студијских програма 

основних и дипломских академских студија на Економском факултету у Крагујевцу, 

може се закључити да студијски програми основних и дипломских академских студија 

на Економском факултету испуњавају све захтеве Стандарда 4. 
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На основу Стандарда за акредитацију студијског програма докторских студија и 

увидом у постојећу документацију студијског програма докторских студија на 

Економском факултету у Крагујевцу, може се констатовати да студијски програм 

докторских студија на Економском факултету испуњава све захтеве Стандарда 4. 

 

Студијски програми на Економском факултету у Крагујевцу за које се тражи 

акредитација почеће са реализацијом током академске 2008/2009. године. 

 

Предлог корективних мера: 

� Ажурирати веб стране Економског факултета у Крагујевцу (посебно у 

погледу студијског програма докторских студија), како би све релевантне 

информације у вези студија биле доступне јавности, посебно у електронској 

форми. 

� Именовањем гостујућих професора и уговорима о размени наставника 

утицати на побољшање квалитета студија. 

� Размотрити и отклонити све релевантне примедбе студената, добијене на 

основу студентске анкете која се до сада спроводила на Факултету 

� Настојати да се прошири сарадња у оквиру различитих студијских програма 

и унапреди мобилност студената докторских студија (унапређивањем 

постојеће сарадње са реномираним високошколским институцијама из 

области економских наука и менаџмента), и 

� У току реализације студијских програма перманентно примењивати 

корективне мере прописане Стандардима и процедурама за обезбеђење 

квалитета студија на Економском факултету у Крагујевцу. 

 

Прилози: 

4.1. Одлуке Сената Универзитета у Крагујевцу о усвајању студијских програма 

Економског факултета 

4.2. Информатор за упис студената на прву годину школске 2008/2009. 

4.3. Интернет адресе страних високошколских установа чији су студијски програми 

упоредиви са студијским програмима Економског факултета у Крагујевцу  
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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. 
 

Статутом Економског факултета у Крагујевцу дефинисана су основна правила којима 

се обезбеђује квалитет наставног процеса, али и механизми којима се врши контрола 

достигнутог нивоа квалитета. 
 

Непосредно по ступању на снагу новог Закона о високом образовању, на Економском 

факултету у Крагујевцу почетком академске 2006/2007. године, усвојен је документ 

Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета студија на Економском 

факултету у Крагујевцу (Наставно-научно веће Економског факултета, број 2640/12 

од 25.10.2006. год.), који је током 2008. године допуњен на бази искустава у скоро 

двогодишњој примени (Наставно-научно веће Економског факултета, број 1444/9 од 

09.06.2008. год.). У овом документу су дефинисани сви релевантни елементи који се 

односе на план рада на наставном предмету, основни елементи стандарда квалитета 

наставе, дефинисани стандарди оцењивања студената, стандарди уџбеничке литературе 

(наставног и испитног материјала) као и стандарди радова које израђују студенти: 

семинарског и завршног рада, односно стандарди који помажу наставницима да 

организују и реализују активности у вези са њима.  

 

Начин организације наставе на Факултету као и обавезе наставног особља у том 

процесу прецизно су формулисани, са јасно истакнутим елементима квантификовања у 

циљу олакшане контроле свих процеса. Прецизна одговорност лица ангажованих у 

реализацији наставе предуслов је ефикасне контроле квалитета наставног процеса. 

Током наставе, после сваког одржаног предавања или вежби, наставници и сарадници 

уписују у дневник рада, поред датума одржавања часа, и тематску јединицу коју су тог 

часа обрадили. Тематске јединице које се могу обрађивати евидентиране су у Плану 

рада  и унапред су усаглашене са програмом рада сваког предмета. Обзиром да се оба 

документа (Наставни програм и План рада) за сваки од наставних предмета сваког 

студијског програма: 

a. усвајају према унапред предвиђеној процедури и  

b. објављују у електронској форми на сајту факултета и штампаној форми у 

Студентској служби, 
обезбеђена је благовремена информисаност свих заинтересованих актера у наставном 

процесу. 

 

Наставни програм предмета дефинише основне циљеве образовања, исходе (стечена 

знања) образовања и структуру предмета; дефинише предиспитне обавезе, ближе 

одређује облике наставе и начин провере знања, упознаје кандидате са начином на који 

се формира оцена и даје списак литературе која даје додатне могућности кандидату да 

стекне и употпуни потребна знања. 

 

План рада на наставном предмету оперативно разрађује Наставни програм предмета и 



20 

детерминише појединачне теме које се обрађују на часовима предавања, односно 

вежби, утврђује термине у којима се те тематске јединице обрађују и даје информацију 

о томе на којим страницама уџбеника се наведене тематске јединице обрађују. 

Обавештавање свих актера у образовном процесу обавља се у унапред предвиђеним 

каналима: огласна табла, библиотека Факултета, Студентска служба, сајт факултета. 

 

Потпуно прецизно је дефинисана и обавеза наставника да евидентирају све изведене 

активности на наставном предмету тако што се након одржаних часова предавања или 

вежби исти уписују у дневник рада. Наставници (сарадници) су дужни да у дневник 

рада упишу: датум одржаног часа, тематску јединицу која је на том часу обрађена и 

број часова потребних да се та јединица обради.  

 

Економски факултет систематски прати спровођење планова рада. Предмет периодичне 

провере представљају, равноправно, фонд часова и садржај обрађених тематских 

јединица. Квантитативни и квалитативни аспект провере спроводе Продекан за наставу 

и Студентска служба. Провера се врши поређењем Плана рада на наставном предмету 

са Дневником рада. Критичним се сматрају одступања већа од 30%, која, у претходним 

проверама, нису евидентирана. 

 

Факултет у средиште својих напора за перманентно унапређивање своје основне 

делатности, ставља став студената које сматра најважнијим партнерима у образовном 

процесу. Квалитет наставног процеса, професионалност наставника и сарадника, 

разумљивост предавања (вежби), објективност наставника (сарадника) и корисност 

литературе предмет су посебне анализе путем анкетирања студената. Анкетирање 

студената има вишегодишњу традицију и перманентан је процес, будући да су предмет 

анкетирања сви студенти на свим студијским програмима и да се анкетирају током 

обадва семестра.  

 

Анкетирање студената спроводе чланови Комисије за обезбеђење квалитета наставно-

образовног и научно-истраживачког рада на Економском факултету, представници 

Студентског парламента и Служба за наставна и студентска питања. Процесу 

анкетирања брижљиво се приступа. Први корак јесте израда термин плана који садржи 

информације о часовима на којима ће анкетирање бити спроведено, као и о самом 

термину анкетирања. Ова информација се објављује на сајту Факултета, огласним 

таблама за студенте и, додатно, на вратима слушаоница у којима ће бити спроведено 

анкетирање студената. Овакав приступ резултира изузетно великим узорком (на неким 

групама и до 70%), а што је добар основ за консеквентно закључивање. Обрада 

анкетних листића врши се креирањем и коришћењем електронских база података у MS 

Excel-у, чиме је олакшано архивирање сировог и обрађеног материјала. Резултати 

анкете се користе као основ за дискусије на седницама катедри и Наставно-научног 

већа Факултета. 

 

Као посебну новину Факултет примењује анкетирање дипломираних студената. Ова 

категорија студената анкетира се у моменту промоције и преузимања диплома. Њихово 

кумулирано искуство и развијен осећај личних и професионалних вредности 

наставника и сарадника као и функционалности појединих служби факултета и њихов 

свеукупни допринос њиховом школовању, стављени су у службу формирања става и 

оцене о Факултету. На промоцији од 21.05.2008. године извршено је прво анкетирање 

дипломираних студената и резултате те анкете дајемо у следећој форми: 
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4.16 

 

4.22 

 

3.78 

 

4.50 

 

Контрола резултата наставног процеса обавља се и анализом резултата оцењивања 

студената. Студентска служба, након истека школске године, доставља извештај о 

резултатима оцењивања студената. Извештај обавезно садржи број студената уписаних 

на студијски програм, број студената који су положили испит из одређеног наставног 

предмета, њихово учешће у укупном броју студената, дистрибуцију оцена и просечну 

оцена на наставном предмету. Подаци се презентирају у синтетичком и аналитичком 

(по испитним роковима) облику. 

 

Предмет интересовања су испити на оним наставним предметима код којих је 

ванстандардна (сувише ниска или сувише висока) пролазност у односу на пролазност 

на години студија односно студијском програму. Шеф односне катедре обавља 

појединачни разговор са оним наставницима чија је пролазност на наставном предмету 

ванстандардна и у разговору се разматрају разлози такве пролазности и заједнички 

утврђују мере за унапређивање пролазности. Шеф катедре саставља извештај 

Продекану за наставу и Декану о узроцима таквих резултата оцењивања и мерама које 

су договорене за њихово отклањање. Уколико се оцени потребним, Декан и Продекан 

за наставу, уз присуство шефа надлежне Катедре и представника Студентског 

парламента, обављају разговор са наставницима и сарадницима на оним предметима 

који имају ванстандардну а посебно сувише ниску пролазност. У случају да у наредној 

школској години не дође до унапређења пролазности или уколико наставници са којима 

се обави разговор одбију да сарађују, Декан Факултета, на предлог Продекана, 

суспендује наставника из процеса оцењивања студената и предузима даље мере. 

 

Процена испуњености Стандарда 5 

 

На основу претходно изнетих чињеница и докумената у прилогу закључује се да је на 

Економском факултету у Крагујевцу испуњен Стандард 5. 

 

Разлози за ову тврдњу налазе се у следећим чињеницама: 

� Основни документи којима се регулише квалитет токова наставног процеса и 

поступци актера у том процесу, а који су презентовани у прилогу уз овај стандард, 

представљају функционалну и системску целину. Будући да су основни документи 

усвојени 2006. године, кумулирано искуство у реализацији његових одредаба је 

евидентно; 

� Наставни програми свих предмета и Планови рада на наставним предметима 

усвајају се благовремено уз информисање студената о њиховој садржини; 
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� Реализација Наставних програма и Планова рада предмет је перманентне контроле; 

� Распоред наставе утврђује се на почетку семестра и поштује се доследно током 

његовог важења; 

� Студентско вредновање педагошког рада наставника односи се на све наставнике и 

сараднике Факултета и спроводи се у већ неколико школских година. Предмет 

анкетирања су студенти свих студијских програма и то у узорку који прелази 40% 

од броја уписаних студената. Дискусије резултата студентских анкета производе 

адекватне промене понашања актера у образовном процесу; 

� Професионалност односа наставника и сарадника према својим обавезама и према 

студентима непрекидно се прати помоћу анкета; 

� Анализе резултата анкета и пролазности студената на испитима врше се 

перманентно и са циљем предузимања корективних активности. 

 

Предлог корективних мера: 

� Комплетирати књигу предмета студијског програма докторских студија; 

� Комплетирати и учинити доступним податке о менторима и наставницима; 

� Резултате анкета објавити на интерним веб странама Економског 

факултета у Крагујевцу; 

� Продекан за наставу треба да осмисли протокол према коме ће поступати 

Шефови катедри и ангажовани наставници, тако да се 1) уредно води 

евиденција о одржаној настави, 2) уредно води евиденција о присуству 

студената, 3) уредно води евиденција о одржаним испитима, 4) предиспитне 

консултације обављају сходно потребама студената, 5) за сваки предмет 

обезбеди потребан електронску подршку. 

 

Прилози: 

5.1. Статут Економског факултета 

5.2.Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета студија на Економском факултету 

у Крагујевцу (Наставно-научно веће Факултета, број 2640/12 од 25.10.2006. год. и број 

1444/9 од 09.06.2008. год.) 

5.3. Резултати анкетирања студената свих година студија у школској 2006/2007. години 
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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. 

 

Економски факултет у Крагујевцу је Одлуком Министарства науке Републике Србије, а 

на основу Закона о научноистраживачкој делатности и Правилника о вредновању 

научно-истраживачког рада и поступку акредитације научноистраживачких 

организација, акредитован за обављање научно-истраживачке делатности у области 

економских наука (Одлука Министарства науке Републике Србије о акредитацији 

Економског факултета за обављање научноистраживачке делатности у области 

економских наука, број 021-01-61/44 од 19.02.2007. год.). 

 

Област научноистраживачког рада регулисана је Статутом Факултета, а годишње 

планове рада доноси Савет факултета, на предлог Наставно научног већа Факултета. 

Годишњи извештај о раду у области научно истраживачког рада разматра се на 

Наставно научном већу. 

 
Обављање научноистраживачке делатности на Факултету реализује се преко Центра за 

економска истраживања. Рад Центра за економска истраживања регулисан је 

Правилником о раду Центра. Наведена акта доступна су у писаној форми и на интернет 

страници Факултета – www.ekfak.kg.ac.yu. 
 

Стратегија Факултета је да се научноистраживачки рад организује по угледу на 

развијени, научни и истраживачки амбијент земаља у окружењу, као и земаља ЕУ. У 

складу са дефинисаном стратегијом Факултета, Центар за економска истраживања: 

� разматра и предлаже дугорочни програм истраживачко-развојне и стручне 

делатности Факултета; 

� разматра и предлаже садржај истраживачко-развојног и стручног рада Факултета; 

� припрема пријаву и спроводи реализацију нових пројеката - међународних и од 

националног значаја; 

� израђује студијске пројекте у оквиру регистроване делатности Факултета, 

� организује научне конференције; 

� организује саветовања и инструктивне семинаре, самостално, или у сарадњи са 

другим институцијама; 

� пружа консалтинг услуге; 

� подноси извештај о раду декану и Савету Факултета на крају сваке пословне 

године; 

� обавља и друге послове у области научно-истраживачког и стручног рада 

дефинисане Статутом, одлукама и другим општим актима Факултета. 

Центар за економска истраживања доноси одлуке на начин и по поступку који је 

утврђен Законом о научноистраживачкој делатности и Правилником о раду Центра. 

 

Факултет је оснивач и издавач научног часописа "Економски хоризонти", у коме сви 
заинтересовани могу објављивати своје научне радове. 
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Као посебна научна активност Факултета истиче се организација Научних саветовања 

Економског факултета у Крагујевцу, чији се програм рада утврђује и спроводи сваке 

школске године (Прилог 6.6. и Прилог 6.6.1. ). 
 

Факултет је опредељен да остварује јединство образовног, научноистраживачког, 

развојног и стручног рада, и у том циљу Факултет редовно доноси годишњи Програм 

научноистраживачког рада Економског факултета. Факултет подстиче развој својих 

младих кадрова и у том циљу редовно доноси и годишњи Програм развоја 

научноистраживачког подмлатка Економског факултета (Прилог 6.5.). 

 

У тренутку писања овог Извештаја (јуни 2008. године), Економски факултет преко свог 

Центра за економска истраживања ради на: 

1. наставку реализације пројеката које финансира Министарство науке Републике 

Србије -пројекат 149052, 149021, ТД – 7026А, ЕЕ - 273003. 

2. наставку реализације научних истраживања на бази ТЕМПУС програма 

финансираних од стране међународних организација или институција. 

 

Наиме, Економски факултет у Крагујевцу је координатор два међународна Tempus 

пројекта и партнер на једном Темпус пројекту:  

− Tempus JEP CD 19087_2004 Reorganization of Economics Study in Serbia ( 

http://tempus.ekfak.kg.ac.yu/ ), где су партнери из Србије Економски факултет у 

Београду и Економски факултет у Нишу а партнери из ЕУ су University of Udine-

Italy (Grantholder), University of Maribor – Slovenia, Cracow University of 

Economics-Poland и University for Information Technology and Management from 

Rzeszow- Poland.  

− Темпус JEP CD 41146_2006 Rationalization of the postgraduate studies in Business 

Management and Economics in Serbia    (http://tempus41146.ekfak.kg.ac.yu/), где су 

партнери из Србије Економски факултет у Београду и Економски факултет у 

Нишу а партнери из ЕУ су University of Udine-Italy (Grantholder), Vienna 

University of Economics and Business Administration – Austria, Comenius University 

of Bratislava, Slovakia, Cracow University of Economics-Poland и University for 

Information Technology and Management from Rzeszow- Poland. 

− SCM – C032B06 West Balkan Bologna Promoters Network – Планирани резултати 

пројекта су стварање мреже компетентних професора – експерата за реформу 

високог образовања и имплементацију у складу са Болоњским процесом и 

европским стандардима за обезбеђење квалитета. 

 

Резултат планираних излаза на пројекту су развијени студијски програми за основне и 

дипломске академске студије на сва три државна економска факултета у Србији, који су 

одраз потреба развоја друштва и привреде као и захтева стандарда и Болоњског процеса 

уз трансфер знања и искустава партнера из ЕУ. У оквиру наведених Tempus пројекта 

реализовано је преко тридесет work shop-ова и тренинга за педесет наставника чији је 

основни циљ трансфер знања и искустава у примени захтева Болоњског процеса и 

стандарда за обезбеђење квалитета и укључивање у европски образовни и научни 

простор високог образовања. Такође, у оквиру првог пројекта реализује се и мобилност 

за седам студената, у складу са Болоњским процесом, који у периоду од 01.03.2008. до 

30.06.2008. студирају један семестар на Универзитету у Удинама. Средствима са ових 

пројеката обезбеђена је савремена информационо комуникациона опрема за подршку 

процесима извођења наставе (160 рачунара, принтери, видео бимови и др.). Такође, 
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средствима Темпус пројеката набављена је савремена видео конференција за 

интерактивну наставу са професорима са других универзитета из Србије и Европске 

уније, за on line комуникацију истраживача на заједничким пројектима, реализацију 

саветовања, конференција, семинара, округлих столова, и др. 

3. Добијен нови пројекат МНТР 13029- Развој интелигентног окружења за 

подршку пројектовању и имплементацији информационих система ( укључена 

три истраживача, 2008-2010. год.) 

Поред тога, Економски факултет Крагујевцу има и уговоре о дугорочној сарадњи или 

заједничке пројекте са следећим високошколским институцијама: 

 

1. University of Udine – Italy 

2. University of Maribor – Slovenia 

3. University of Cracow – Poland 

4. University for Information Technology and Management in Rzeszow- Poland, 

5. University of Ljubljana – Slovenia 

6. Comenius University from Bratislava – Slovakia 

7. Vienna University of Economics and Business Administration – Austria 

8. Факултет за туристички и хотелски менаџмент – Опатија, Хрватска 

9. Универзитет у Бањој Луци - Босна и Херцеговина 

10. Економски факултет Универзитета у Сарајеву – Босна и Херцеговина 

11. Универзитет Свети Климент Охридски – Македонија 

12. Универзитет за националну и светску економију, Факултет за општу економију – 

Софија, Бугарска 

13. University of Pitesti – Romania 

14. Masaryk University Brno - Czech Republic 

15. University of Macedonia, Economic and Social Sciences – Thessalonica, Greece 

16. Краковском Високом школом, Краков, Пољска 

Сарадња се реализује у областима усавршавања наставника и сарадника, учешћа у 

одређеним облицима наставе, заједничким истраживачким пројектима, размене 

литературе, организовања научних конференција, саветовања,  мобилности студената и 

професора, сарадње студентских асоцијација и др. 

 

Процена испуњености Стандарда 6 

На основу претходно изнетих чињеница и докумената у прилогу констатује се да 

Економски факултет испуњава све захтеве Стандарда 6. 
 

Предлог корективних мера: 

� Ажурирати и систематизовати податке на сајту Економског факултета у 

Крагујевцу,  

� Донети предлоге конкретних мера и критеријума за суфинансирање издавачке 

делатности. 

� Донети предлоге конкретних мера и критеријума за суфинансирање боравка 

наставника и сарадника на научним скуповима у земљи и иностранству. 

� Донети предлоге конкретних мера и критеријума за суфинансирање 

материјалне базе за научноистраживачки и стручни рад. 
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� Повећати број наставника и сарадника који учествују у пројектима које 

финансира Министарство науке Републике Србије, 

� Подстицање наставника и сарадника за веће учествовање у конкурсима за 

међународне пројекте, 

� Повећати обим и унапредити академску сарадњу у научно-истраживачким 

пројектима и у земљи и у иностранству 

� Унапређивати протоколе подстицајних мера - истицања и промовисања 

успешних резултата (исхода пројеката, публикације и слично) унутар 

колектива и ван њега. Подстицајни ефекат могу чинити постер презентације 

реализованих пројеката који би били изложени у холовима и ходницима 

Факултета. На исти начин, презентације пројеката треба да буду присутне 

и на веб странама Економског факултета у Крагујевцу, 
 

Прилози: 

6.1.Одлука Министарства науке Републике Србије о акредитацији Економског 

факултета за обављање научноистраживачке делатности у области економских 

наука, број 021-01-61/44 од 19.02.2007. год. 

6.2.Статут Економског факултета 

6.3.Правилник о раду Центра за економска истраживања на Економском факултету у 

Крагујевцу 

6.4.Програм научних истраживања Економског факултета у Крагујевцу за школску 

2007/2008. годину 

6.5.Програм развоја научноистраживачког подмлатка Економског факултета 

6.6.Програм рада Научног скупа Економског факултета у Крагујевцу за школску 

2007/2008. годину 

6.6.1. Програм рада Научног скупа “Институционалне промене као детерминанта 

привредног развоја Србије у 2008. години” 

6.7.Уговори о сарадњи са високошколским установама у иностранству 

6.8.Уговори о размени студената 
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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. 
 

Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се поштовањем прописа који регулишу 

избор наставника и сарадника на факултетима Универзитета у Крагујевцу и то: Закона 

о високом образовању Републике Србије, Статута Универзитета у Крагујевцу, 

Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника 

Универзитета у Крагујевцу и Статута Економског факултета. 
 
Анализа поменуте регулативе даје основа за следеће закључке 

� Економски факултет у Крагујевцу квалитет наставника и сарадника обезбеђује 

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.  

� Избор наставника и сарадника је дефинисан Статутом Економског факултета у 

Крагујевцу и одговарајућим правилником Универзитета у Крагујевцу. 

� Провера квалитета рада наставника и сарадника у настави се спроводи 

сагледавањем квалитета активности на креирању едукативних материјала и 

сервиса (штампаних и/или заснованих на Интернету), као и путем студентских 

анкета. 

� Вредновање научног и стручног рада наставника и сарадника је дефинисано 

Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању 

научноистраживачких резултата објављеним у "Службеном гласнику РС" бр. 

35/07. 

� Научно-стручна активност наставника и сарадника се процењује на основу 

садржаја података из књиге наставника и CV-ија који су доступни на веб 

странама Економског факултета у Крагујевцу.  

� Врши се правовремена селекција младих кадрова, тако што се талентовани 

студенти још у току студија укључују у наставне и истраживачке активности. 

� Студијски боравци у иностранству наставника и сарадника и међународна 

размена студената бивају све интензивнији из године у годину. 

� Економски факултет у Крагујевцу предузима организовање различитих 

системских решења у циљу подстицања активности наставника, сарадника и 

студената. 
 

Подаци о наставницима Економског факултета доступни су на самом Факултету и на 

интернет страници Факултета (Књига наставника из прилога у документацији за 

акредитацију студијских програма). 
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Факултет редовно прати и помаже научна и стручна достигнућа наставника и 

сарадника. Наставници и сарадници факултета су активни учесници релевантних 

научних скупова у земљи и иностранству. Финансирање научно-стручног усавршавања 

наставника и сарадника од стране Факултета је минимално због недостатка 

финансијских средстава. 
 

Процена испуњености Стандарда 7 

На основу претходно изнетих чињеница и докумената у прилогу закључује се да је на 

Економском факултету испуњен Стандард 7. 
 

Предлог корективних мера:  

� Организовати да сви наставници доставе свој CV са прегледом објављених 

радова, и ажурирати релевантне веб стране Факултета, 

� Комплетирати и објавити на веб сајту књигу наставника и сарадника 

Економског факултета у Крагујевцу, 

� Објавити на веб сајту потпуну евиденцију о објављеним радовима и другим 

публикацијама, 

� Све релевантне правилнике поставити на веб стране Факултета, 

� Сваке године наградити најбољег наставника по мишљењу студената 

(исказаном на основу анкетних упитника), 

� Унапређивање односа са наставно-научним базама Економског факултета у 

Крагујевцу (организовање праксе и пројеката директне сарадње), и 

� Ангажовати више гостујућих професора из иностранства, у циљу подизања 

нивоа квалитета докторских студија. 

� Направити билатералне Уговоре о пословно техничкој сарадњи са сродним 

факултетима у земљи у циљу подстицања националне мобилности 

наставника и сарадника. 
 

Прилози: 

7.1.Статут Универзитета у Крагујевцу 

7.2.Правилник о условима и поступку за давање сагласности стручних већа 

Универзитета у Крагујевцу на одлуке о избору наставника. 

7.3.Статут Економског факултета 

7.4.Извештај и анкетни листови о студентском вредновању педагошког рада наставника 

7.5.Одлуке о одобравању одсуства ради стручног усавршавања. 

7.6.Учешће наставника Факултета у републичким стручним Комисијама и у другим 

релевантним академским, научним и стручним телима. 
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Стандард 8: Квалитет студената 

 

Квалитет студената се обезбеђује селекцијом студената на унапред прописан u 

јаван начин, оцењивањем студената током paдa у настави, перманентним 

праћењем u проверавањем резултата оцењивања u пролазности студената u 

предузимањем одговарајућих мера у случају пропуста. 
 

Упис студената на Економски факултет у Крагујевцу обавља се према Закону о 
високом образовању, Конкурсу за упис студената у прву годину основних и 
интегрисаних студија на високошколским установама чији je оснивач Република, 
Правилнику о упису студената на студијске програме Универзитета у Крагујевцу, 
Правилнику о правилима студија Економског факултета у Крагујевцу и Статуту 
Економског факултета. За дипломске академске и докторске студије, Наставно-научно 
веће Факултета, у складу са наведеним правилницима,  ближе уређује начин бодовања 
и мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата на Факултет, a у оквиру 
заједничког конкурса који расписује Сенат Универзитета у Крагујевцу. 
 

У циљу обезбеђења релевантних информација и података потенцијалним и уписаним 
студентима, Економски факултет издаје Информатор у коме су садржане све потребне 
информације о упису на Факултет. Осим тога, Информатор садржи и списак литературе 
за припремање пријемног испита, односно моделе питања која се могу појавити на 
пријемном испиту. Током априла месеца сваке године организује се и промотивна 
кампања Факултета, у којој асистенти обилазе средњошколске центре у окружењу. 
Кампања има за циљ да приближи студије економије потенцијалним студентима и 
адекватно позиционира Економски факултет у мрежи високошколских установа које 
делују у окружењу. 
 

Кандидати који конкуришу за упис на студије првог степена полажу пријемни испит, 
чије резултате посебно вреднује Комисија за спровођење пријемног испита. Резултате 
постигнуте на пријемном испиту и резултате које су кандидати постигли током 
претходног школовања валоризује Комисија за упис студената, уз поштовање принципа 
једнакости и равноправности студената no свим основама (пол, етничко, национално 
или социјално порекло, језик, вероисповест, политичка оријентација и др.). Успех 
уписаних студената током средњошколског образовања je предмет посебне анализе, a у 
прилогу су дати извештаји Комисије за упис студената, са основним статистичким 
подацима. Резултати пријемног испита, у виду Јединствене ранг листе, објављују се на 
огласним таблама и сајту Факултета, и садрже веома исцрпне информације о успеху 
кандидата током претходног школовања и успеху постигнутом на самом пријемном 
испиту. 
 

Посебна пажња посвећена je благовременом информисању студената. Сет информација 

које се презентују студентима посебно je усмерен на упознавање студената са свим 

облицима наставе и обавезом њеног перманентног праћења, правилима студија на 

Факултету и начинима на који студенти остварују своје предиспитне и испитне обавезе. 

У том смислу се наглашава да се успешност студената у савладавању појединог 

предмета континуирано прати током наставе и изражава поенима, пa отуда оцена коју 
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студент постиже представља збир поена остварених пo активностима током наставе и 

на испиту. 

 

У циљу повећања информисаности студената, на огласној табли и сајту Факултета 

благовремено се објављује распоред извођења наставе. Наставни програми и планови 

рада на наставним предметима, као основни документи за планирање наставних 

активности такође су доступни на сајту Факултета. Поред тога, објављују се распореди 

обављања колоквијума, термини за консултације студената са наставницима и 

сарадницима и распореди полагања испита. 

 

Информисање студената обезбеђено je, поред Информатора, постављањем свих 

докумената и аката на портал факултетског сајта, излагањем штампане верзије у 

Библиотеци Факултета, укључивањем студената у стручне тимове за припрему самих 

докумената, дискусијом о документима и правилницима на нивоу Студентског 

парламента, објављивањем извода или интегралног текста на огласним таблама 

Факултета, презентирањем информација и докумената на електронским таблама 

Факултета и дељењем флајера студентима на свечаности поводом почетка школске 

године. 

 

Прва генерација студената која студира по студијским програмима који су усклађени са 

Законом о високом образовању и Болоњским процесом, за основне академске студије, 

уписана je на Економски факултет школске 2006/2007. године. Резултати које су ти 

студенти постигли у првој школској години, анализирани су на катедрама и Наставно-

научном већу Факултета, а показали су да је повећана пролазност студената. 

 

Праћење успеха студената има вишедеценијску традицију, што упућује на закључак да 

je оно перманентно. Кумулирано искуство из претходног периода уграђује се у 

актуелне извештаје о пролазности на испитима, који се дограђују у смислу повећавања 

њихове исказне моћи. Анализа успеха студената у школској 2006/2007. години, 

приложена на 20 страница табеларних приказа, практично представља извод из 

статистичког материјала укупног обима 233 странице. Успех студената прве године 

студија посебно je анализиран, сходно измењеном режиму студија и начину полагања 

испита ове категорије студената. Подаци о њиховој проходности на испитима 

аналитички су разврстани према оформљеним студијским програмима, a презентовани 

су и синтетички, у циљу компарације проходности на појединим студијским 

програмима. 

 

Информације о успеху који су студенти постигли на свим испитним роковима током 

школске године достављају се Студентском парламенту, где се представници свих 

студентских организација непосредно информишу, али и укључују у анализу 

постигнутих резултата.  

 

Од оснивања Економског факултета 1960. године до 21.05.2008. године на Факултету je 

дипломирало 6.014 студената, 108 je одбранило магистарски рад, a звање доктора 

економских наука стекло je 37 кандидата. 

 

Студентима je обезбеђен адекватан облик студентског организовања, деловања и 

учешћа у одлучивању, a у складу са Законом. Основне студентске организације су 

Удружење студената Економског факултета и Студентска унија Економског факултета. 

Поред наведених, на Факултету функционише и организација AIESEC, у чији делокруг 
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рада спада организација међународне размене студената економских факултета, 

обављање стручне праксе студената, као и организација читавог низа манифестација у 

циљу едукације студената и популаризације економске науке. Бројне спортске секције 

и посебно Клуб малог фудбала "Економац", сходно завидном успеху који постиже у 

елитној лигашкој конкуренцији, употпуњују скалу могућности за исказивање личних 

афинитета наших студената. 
 

Процена испуњености Стандарда 8 

 

Економски факултет у потпуности испуњава Стандард 8. 

 

Разлози за овакву тврдњу недвосмислено се могу утврдити увидом у следеће чињенице: 

� Економски факултет благовремено информише потенцијалне студенте о 
условима уписа и школовања на Факултету: личним контактом кроз 
промоциону активност, ажурним информацијама на сајту Факултета, 
објављивањем специјализованих публикација и оглашавањем у одабраним 
гласилима; 

� Начин на који се врши селекција кандидата за упис на одабране студијске 
програме унапред je познат кандидатима, a све процедуре осмишљене су са 
циљем обезбеђења транспарентног и адекватног валоризовања резултата 
кандидата на пријемном испиту; 

� Једнакост и равноправност кандидата за упис, односно студената током 
студија no свим основама су загарантовани и основни су принцип деловања на 
Факултету; 

� Благовремено упознавање студената са сетом својих обавеза у наставном 
процесу je континуиран напор; 

� Оцењивање студената обавља се на основу унапред објављених критеријума, 
правила и процедура, који су предмет систематичног праћења и 
преиспитивања; 

� Систематично се анализирају и унапређују методи и критеријуми оцењивања 
студената, преиспитује пропорција током школске године и на испиту, 
постигнутих поена, анализира испитна литература, прати ниво реализације 
наставног програма и планова рада на наставном предмету и др.; 

� Пролазност студената на испитима je предмет посебне анализе у коју су 
укључени сви актери процеса: наставници, управа Факултета и студенти; 

� Поштују се сви стандарди у области студентског организовања и укључивања 
студената у процесе одлучивања на Факултету. 

 

Предлог корективних мера: 

� Потребно је побољшати систем статистичког праћења напредовања 

студената, да би се благовремено реаговало у случају незадовољавајућег 

успеха студената.  

� Ажурирати веб стране Економског факултета у Крагујевцу (обезбедити 

потенцијалним и уписаним студентима све релевантне информације и 

податке који су повезани са њиховим студијама). 
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� Дати евиденцију о броју објављених радова у домаћим и међународним 

часописима који су проистекли из оригиналних остварења кроз докторске 

дисертације. 

� Успоставити сарадњу са докторима наука који су докторирали на 

Економском факултету у Крагујевцу у циљу даљег унапређења сарадње и 

организовања научноистраживачког и наставног рада. По могућству 

формирати организацију свршених студената докторских студија и 

користити повратне информације о могућностима подизања квалитета 

студија. 

� Организовати Асоцијацију свршених студената Економског факултета у 

Крагујевцу 

� Потребно је да и студенти докторских студија активније буду укључени у 

структуре студентских организација на Економском факултету у 

Крагујевцу. 

� Организовати Летње школе, као начин да се фундаментална знања стечена 

на факултету практично провере и продубе кроз предавања, радионице, 

стручне посете и симулације, чиме би се олакшао будући рад студената у 

струци и олакшало њихово даље усмерење. 

 

Прилози: 

8.1.Правилник о правилима студија 

8.2.Информатор за упис студената на прву годину основних академских студија 

школске 2008/2009. године 

8.3.Извештај о уписаним студентима у прву годину основних академских студија за 

школску 2007/08. годину 

8.4.Анализа успеха студената у школској 2006/2007. години 
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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. 

 

На Економском факултету у Крагујевцу примењују се Стандарди и процедуре за 

обезбеђење квалитета студија. Наведени акт, Факултет доставља у прилогу. 
 

Економски факултет у Крагујевцу има Библиотеку од оснивања. Данас Библиотека 

Економског факултета располаже са 4 просторије површине 861,88 квадратних метара 

радног, читаоничког и магацинског простора. Читаоница Библиотеке (студентска 

читаоница) има 633,50 квадратних метара простора и располаже са 130 места. 
 

Информационо одељење је почело да ради 1996. године, када су набављени компјутери 

и софтвери за потребе рада библиотеке. Библиотека Економског факултета је 

13.06.2006. године потписала Уговор о пуноправном чланству Библиотеке у 

Библиотечко-информационом систему COBISS.SR. Факултет доставља у прилогу 

Уговор о чланству. 

 

Одељење обраде монографских и серијских публикација врши обраду по: ISBD(М) 

међународни стандардни библиографски опис монографских публикација, ISBD(CR) 

међународни стандардни библиографски опис серијских публикација и других 

континуираних извора, ISBD(G) општи међународни стандардни библиографски опис, 

ISBD(ER) међународни стандардни библиографски опис електронских извора, ISBD(CR) 

међународни стандардни библиографски опис серијских публикација и друге 

неомеђене грађе. Библиотека је ове стандарде прихватила потписивањем Уговора о 

пуноправном чланству Библиотеке у Библиотечко-информациони систем COBISS.SR. 

Услуге корисницима Библиотеке пружа четворо запослених: управник библиотеке, 

библиотекар каталогизатор, виши књижничар и књижничар. 
 

Библиотека Економског факултета има више од 47.830 библиотечких јединица, и то: 

� књиге на српском језику – 7.420, 

� књиге на страним језицима – 1.024, 

� монографије на српском језику 7.540, 

� монографије на страним језицима – 1.334, 

� часописи на српском језику - 14.846, 

� часописи на страним језицима - 8.168, 

� уџбеници на српском језику - 6.378, 

� уџбеници на страним језицима - 1.120. 

Прилог: Извештај о стању библиотечког фонда. 
 

За претраживање целокупног фонда Библиотеке, корисницима су на располагању: 

� електронски каталог (COBISS OPAC каталози и базе података), на веб адреси 

http://vbsw.nbs.bg.ac.yu/scripts/cobiss?id=1143548728063094&ukaz=BASE&bno=70174, 

� лисни катализи, 

� абецедни ауторски каталог, 



34 

� предметни каталог, 

� стручни каталог сређен по систему УДК и  

� Интерна база података ИСИС. 

 

За рад Библиотеке користи се 5 компјутера и 2 штампача. 

 

Библиотека Економског факултета у Крагујевцу је део Конзорцијума библиотека 

Србије за обједињену набавку научних и стручних часописа (KoBSON), а који 

финансира Министарство науке Републике Србије и остварује следеће циљеве: 

� набавка страних научних информација, 

� прелазак са папирних издања на електронска, 

� унапређење приступа електронским информацијама. 

У оквиру KoBSON базе података доступно је 35.000 електронских записа. Већина 

радова објављених у часописима који се налазе у овој бази података доступна је на 

нивоу сажетка или у пуном тексту. Сви наставници и сарадници имају бесплатан 

приступ Интернету и академској мрежи са својих радних места и од својих кућа. 

 

Поред тога Библиотека обезбеђује часописе и разменом са другим институцијама, а део 

часописа добија на поклон. Факултет има Правилник о раду Библиотеке Економског 

факултета у Крагујевцу, којим се обезбеђује оптимално коришћење свих ресурса 

Библиотеке. Факултет доставља у прилогу Правилник о раду библиотеке. 

 

Библиотека и студентска читаоница ради од 07:30 до 19:00 часова. 

 

Економски Факултет у Крагујевцу се бави и издавачком делатношћу, која је регулисана 

Стандардима и процедурама за обезбеђење квалитета студија на Економском факултету 

у Крагујевцу и Правилником о издавачкој делатности Факултета. Основни циљ 

издавачке делатности Факултета је обезбеђивање што квалитетније и јефтиније 

уџбеничке литературе за потребе извођења свих видова наставе на Факултету и 

издавање монографских и серијских публикација наставника и сарадника у циљу 

презентације резултата њихове научноистраживачке и стручне делатности. Економски 

факултет има и продавницу књига (скриптарницу). Прилог Правилник о издавачкој 

делатности. 
 

Информатичке ресурсе Економског факултет у Крагујевцу чине: рачунари, друга 

информатичка опрема, приступ Интернету преко Академске мреже. Економски 

факултет у Крагујевцу поседује три рачунарске учионице са капацитетом од 218 места 

(91 рачунара који су умрежени на академску рачунарску мрежу). 

 

Податке о информационим ресурсима Факултет доставља у прилозима: Извештај о 

стању мрежних прикључака, Пописна листа рачунарских сала. 
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Процена испуњености Стандарда 9 

 

Изнети подаци доказују да Економски факултет испуњава захтеве Стандарда 9.  

 

Предлог корективних мера: 

� Ажурирати набавку уџбеника неопходних за извођење наставе, према 

специфицираној литератури у актуелној књизи предмета. 

� Катедре треба да направе структуиран захтев (према приоритетима) за 

занављање учила и помоћних средстава неопходних за наставни процес. 

� Објединити препоручену литературу за сваки предмет по годинама студија и 

генерално. Документ поставити на веб стране Факултета. 

� Континуирано повећавати број библиотечких јединица 

� Обезбедити континуирану обуку за наставнике, сараднике, друго особље 

Факултета и студенте у циљу ефективнијег коришћења библиотеке и 

осталих информационих ресурса. 

� У циљу побољшања компетентности и мотивисаности запослених у 

библиотеци и читаоници отворити књигу примедби и похвала 

� Обавештења о раду библиотеке и рачунарског центра, истаћи на веб сајту 

Факултета. 

� Побољшати услове радних места у читаоници 

� Повећати број рачунарских сала са отвореним приступом за студенте 

� Унапредити организацију коришћења рачунарских учионица 

� Унапредити активности и начине за финансирање издавачке делатности 

који ће гарантовати штампање припремљених рукописа у року мањем од 6 

месеци. 

 

Прилози: 

9.1. Правилник о раду Библиотеке Економског факултета у Крагујевцу 

9.2. Уговор о пуноправном чланству Библиотеке у Библиотечко-информационом 

систему COBISS.SR. 

9.3. Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета студија на Економском факултету 

у Крагујевцу 

9.4. Правилник о издавачкој делатности Економског факултета у Крагујевцу 

9.5. Извештај о стању мрежних прикључака 

9.6. Пописна листа рачунарских сала (информатички ресурси) 

9.7. Извештај о стању библиотечког фонда 
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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. 
 

Орган управљања и орган пословођења Факултетом, њихова надлежност и одговорност 

у организацији и управљању Факултетом утврђени су Статутом факултета, у складу са 

Законом. Организационе јединице на Факултету, њихова структура и делокруг рада 

утврђени су Статутом факултета и Правилником о организацији послова у 

организационим јединицама Факултета и систематизацији радних места запослених на 

Економском факултету у Крагујевцу. 

 

Факултет једном годишње спроводи анонимну анкету међу запосленима, (Анкета 

запослених - А3- квалитет управљања Факултетом) у циљу оцене рада управљачког и 

ненаставног особља. Праћењем и оценом рада управљачког кадра, као и праћењем и 

оценом функционисања служби Факултета путем наведене анкете, уочавају се 

постојеће слабости у наведеним областима обезбеђења квалитета и предузимају мере за 

њихово отклањање. Корективне мере за унапређење квалитета управљања Факултетом 

и квалитета ненаставне подршке спроводи декан Факултета, на предлог Комисије за 

обезбеђење квалитета. 

 

Резултат Анкете запослених – А3 дајемо у следећој форми:  

 

Категорија 
Број 

анкетираних 

Просечна 

оцена 

1. Оцените рад декана Факултета 51 3,88 

2. Оцените рад продекана за наставна питања 52 3,98 

3. Оцените рад продекана за НИР 52 4,08 

4. Оцените рад продекана за финансије 52 3,50 

5. Оцените рад продекана за међународну сарадњу 51 4,20 

6. Оцените услове научноистраживачког рада 52 3,50 

7. Оцените рад службе за правне послове 52 4,37 

8. Оцените рад студентске службе 52 4,37 

9. Оцените рад службе за информационе системе 52 4,31 

10. Оцените рад библиотеке 52 4,31 
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11. Оцените рад службе рачуноводства 51 4,10 

12. Оцените рад техничке службе 51 3,82 

13. Оцените међуљудске односе на факултету 52 2,75 

14. Оцените услове рада на Факултету 52 3,87 

15. Оцените примања на Факултету 52 4,08 

 

Процена испуњености Стандарда 10 

 

Економски факултет испуњава захтеве Стандарда 10. 

 

Предлог корективних мера: 

 

� Потребно је усавршити и разрадити поступке за проверу квалитета 

управљања високошколском установом и јединица за ненаставну подршку, а 

као углед потражити решења из међународних стандарда. 

� Допунити одговарајући члан Статута са „На поступак заснивања радног 

односа са ненаставним особљем примењује се закон којим се уређују радни 

односи ако Законом о високом образовању није другачије одређено. 

Напредовање ненаставног особља је могуће у случају стручног усавршавања и 

савесног и одговорног обављања послова на којима ради. Да би могло доћи до 

напредовања запосленог неопходно је да у систематизацији радних места 

буде предвиђено радно место са стручном спремом коју је запослени 

накнадним усавршавањем стекао и да то радно место буде упражњено.“ 

� Организовати перманентно образовање управљачког, наставног и 

ненаставног особља.  
 

Прилози: 

 

10.1. Статут Економског факултета 
10.2. Правилник о организацији послова у организационим јединицама Факултета и 

систематизацији радних места запослених на Економском факултету у Крагујевцу 

10.3. Преглед ненаставног особља Факултета 
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Стандард 11: Квалитет простора и опреме 

 

Квалитет простора и опреме се обезбеђује кроз њихов адекватан обим и структуру 
 

Факултет поседује у свом власништву објекат укупне површине 7.502,57 м
2
 и тај 

простор задовољава потребе за уcпешну реализацију своје основне делатности и по 

обиму и по структури. 

 

Стандард од најмање 2м
2
 о простора по студенту за све студијске програме је 

задовољен за укупно 2.640 студената свих нивоа студија (елаборатом за акредитацију 

Факултета предвиђено је 2.400 студената на основним академским студијама, 210 

студената на дипломским академским студијама и 30 студената на докторским 

студијама). 

 

Просторни капацитети у погледу броја расположивих места у амфитеатру, 

слушаоницама и рачунарским учионицама на Факултету је укупно 1.808 места, што 

представља довољан број места за успешно извођење наставних активности.  

 

Факултет располаже потребном опремом за савремено и квалитетно извођење наставе у 

складу са захтевима и потребама студијских програма. Економски факултет у 

Крагујевцу поседује три рачунарске учионице са капацитетом од 218 места (91 

рачунара који су умрежени на академску рачунарску мрежу). Спецификација опреме 

коју је Факултет ставио на располагање студентима, наставницима и сарадницима 

приказана је у прилогу овог стандарда. 

 

У саставу Библиотеке Факултета, која располаже богатим библиотечким фондом, 

налази се савремено опремљена климатизована читаоница капацитета 130 места. У 

циљу ефикасног коришћења расположивог библиотечког фонда и информационих 

ресурса, Факултет организује обуку наставника, сарадника и студената. 

 

Факултет свим наставницима, сарадницима и студентима обезбеђује слободан приступ 

различитим врстама информација у електронском облику, као и информационим 

технологијама, а у функцији научноистраживачке и наставно-образовне сврхе. 

 

Сваки наставник, сарадник и студент има обезбеђен приступ академској мрежи, а 

посредством система Kobson доступни су им сви расположиви часописи у електронској 

форми чиме се обезбеђују услови за квалитетан научноистраживачки и наставно-

образовни рад. 
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Процена испуњености Стандарда 11 

 

У погледу испуњености стандарда 11, процена је да Економски факултет у Крагујевцу 

располаже свим неопходним, како просторним условима, тако и условима солидне 

опремљености за реализацију свих нивоа студија. 

 

Предлог корективних мера:  

� Направити прецизну анализу о ефективном коришћењу свих постојећих 

просторних ресурса Економског факултета у Крагујевцу 

 

Прилози: 

11.1. Спецификација простора 
11.2. Спецификација опреме 
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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. 
 

Економски факултет у Крагујевцу има дугорочно обезбеђена финансијска средства која 

су неопходна за реализацију наставно-научног процеса, научноистраживачког рада и 

осталих активности. 

 

Извори финансирања Економског факултета су: 

� средства која обезбеђује оснивач из буџета државе и 

� сопствени приходи.  

 

Факултет стиче приходе које обезбеђује оснивач по Уредби о нормативима и 

стандардима услова рада Универзитета и факултета. Оснивач обезбеђује средства 

Факултету за следеће намене: материјалне трошкове, текуће и инвестиционо 

одржавање; плате запослених, у складу са законом и колективним уговором; опрему; 

библиотечки фонд; обављање научноистраживачког рада; подстицање развоја 

наставно-научног подмлатка; међународну сарадњу; изворе информација и 

информационе системе и за друге намене, у складу са законом. Средства са којима 

Република, као оснивач Факултета, учествује у финансирању активности, а пре свега 

материјалних трошкова, нису довољна и не обезбеђују квалитетно и очекивано 

унапређење рада Факултета. 

 

Средства за обављање своје основне делатности обезбеђују се у складу са програмом 

рада, који, на предлог Наставно-научног већа, доноси Савет Факултета. 

 

Средства која Факултет оствари, изузев средстава која обезбеђује оснивач, чине 

сопствени приход Факултета. Извори средстава за стицање сопствених прихода 

Факултета су: школарина; пружање услуга трећим лицима; средства остварена од 

пројеката и уговора у вези са реализацијом истраживања и консултантских услуга; 

накнаде за комерцијалне и друге услуге; поклони, донације и други извори стицања 

средстава. 

 

Факултет управља и располаже сопственим приходима, сагласно намени предвиђеној 

Финансијским планом, у складу са законским прописима и Статутом Факултета. 

Факултет редовно доноси Финансијски план којим планира изворе финансирања, као и 

распоред и намену финансијских средстава, чиме је обезбеђена финансијска стабилност 

и ликвидност у дужем временском периоду.  

 

Факултет је обезбедио јавност и транспарентност својих извора финансирања и начина 

употребе финансијских средстава кроз извештај о пословању и годишњи обрачун који 

усваја Савет факултета, а на предлог Наставно-научног већа. Факултет има обавезу да 

годишњи обрачун за текућу годину достави Управи за јавна плаћања до 28. фебруара 

следеће календарске године.  

 

Јавност у раду се обезбеђује и кроз финансијски план за наредну годину који усваја 

Савет факултета, на предлог Наставно-научног већа.  
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Процена испуњености Стандарда 12 

 

Економски факултет испуњава захтеве Стандарда 12. 

 

Предлог корективних мера: 

� Стална контрола токова пословних и новчаних средстава, 

� Перманентно ангажовање наставника и сарадника не повећању извора 

сопствених прихода Факултета кроз научно-истраживачке и консултантске 

услуге; накнаде за комерцијалне и друге услуге; поклоне, донације и друге 

изворе стицања средстава. 

 

Прилози: 

12.1. Одлука Савета факултета о усвајању Извештаја о пословању Економског 

факултета у Крагујевцу за 2005. годину 

12.2. Одлука Савета факултета о усвајању Извештаја о пословању Економског 

факултета у Крагујевцу за 2006. годину 

12.3. Извештај о финансијском пословању Економског факултета у Крагујевцу за 2007. 

годину 

12.4. Одлука Савета факултета о усвајању Извештаја о пословању Економског 

факултета у Крагујевцу за 2007. годину 

12.5. Одлука Савета Економског факултета у Крагујевцу о усвајању финансијског 

плана за 2008. годину 
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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. 
 

Усвајањем документа Стандарда и процедура за обезбеђење квалитета студија на 

Економском факултету у Крагујевцу (Одлуке Наставно-научног већа Економског 

факултета, број 2640/12 од 25.10.2006. год. и број 1444/9 од 09.06.2008. год.) Факултет 

је учинио важан институционални помак у укључивању студената у процес обезбеђења 

квалитета, а избором студентских представника у Комисије за обезбеђење квалитета 

наставно-образовног и научноистраживачког рада (3 члана од 15) омогућио стално 

студентско присуство у свим активностима обезбеђења и провере квалитета. 
 
Контрола квалитета од стране студената свих нивоа студија је обезбеђена могућношћу 

и обавезом анкетног изјашњавања студената о квалитету студија и наставног процеса.  

Студенти могу, делујући кроз Студентски парламент, да предложе анкетни упитник 

који са свог становишта сматрају актуелним и да спроведу анкету. Општим актима 

Факултета предвиђене су следеће анкете студената: 

� Анкета А1-квалитет студијских програма, наставног процеса и ресурса 

Факултета;  

� Анкета дипломираних студената А2-квалитет студија. 

� Упитник о вредновању наставног процеса и педагошког рада наставника и 

сарадника 

Извештаји у вези са анкетама спроведеним над постојећом популацијом студената 

налазе се у прилогу. 
 

Студентски представници су чланови Савета Факултета и учествују у раду Наставно-

научног већа Факултета. То значи, да су представници студената, кроз пуноправно 

чланство у органу управљања и кроз присуство раду највишег стручног органа 

Факултета, на адекватан начин заступљени у доношењу свих документа из области 

обезбеђења квалитета. На Факултету је обезбеђен рад студентских организација преко 

којих студенти могу самостално вредновати све активности рада Факултета. Интересе 

студената на Факултету заступа и Студент продекан, кога делегира Студентски 

парламент. 
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Процена испуњености Стандарда 13 

Економски факултет испуњава Стандард 13. 

 

Предлог корективних мера: 

� Омогућити анонимно изјашњавање студената путем увођења кутија за 

примедбе о свему што они сматрају актуелним а од значаја за квалитет рада 

на Факултету, 

� Утицати да се у рад Студентског парламента укључе и студенти 

докторских студија, 

Прилози: 

13.1. Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета студија на Економском 

факултету у Крагујевцу (Наставно-научно веће Економског факултета, број 2640/12 од 

25.10.2006. год. и број 1444/9 од 09.06.2008. год.) 

13.2. Одлука Наставно-научног већа Економског факултета у Крагујевцу, број 225/17 

од 31.01.02007. год. о формирању Комисије за обезбеђење квалитета наставно-

образовног и научноистраживачког рада на Економском факултету у Крагујевцу 
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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 обезбеђења квалитета и усвајањем Стандарда и процедура за 

обезбеђење квалитета студија на Економском факултету у Крагујевцу, као и избором 

Комисије за обезбеђење квалитета наставно-образовног и научноистраживачког рада на 

Економском факултету у Крагујевцу, Економски факултет је обезбедио 

институционалне оквире за систематско праћење и периодичну проверу квалитета рада 

Факултета. 

Извештај о самовредновању је први такав документ на Факултету и са њим су упознати 

сви запослени на Факултету и студенти. Извештај о самовредновању је доступан 

јавности на интернет страници Факултета. 

 

Процена испуњености Стандарда 14 

На основу усвојених докумената из области обезбеђења и провере квалитета, извршена 

је прва свеобухватна провера квалитета рада на Економском факултету и направљен је 

овај Извештај о самовредновању. До сада су вршене само периодичне провере 

квалитета педагошког рада наставника анкетирањем студената. О испуњености 

Стандарда 14 (Систематско праћење и периодична провера квалитета) може се 

говорити са протоком времена, али се после прве провере квалитета рада на Факултету 

може констатовати да Економски факултет испуњава Стандард 14. 
 

Предлог корективних мера: 

� Процедуре системског праћења релевантних података је потребно у што 

већој мери аутоматизовати осавремењавањем информационог система и 

подизањем нивоа рада техничке службе.  

� Неопходно је наставити са проверама квалитета и дорадом процедура за те 

провере, као и са успостављањем нових стандарда и процедура за обезбеђење 

и проверу квалитета. 
 

Прилози 

14.1. Стратегија обезбеђења квалитета (Савет Факултета, број 1577/4 од 16.06.2008. год. 

14.2. Правилник о самовредновању установе и студијских програма (Савет Факултета, 

број 1577/5 од 16.06.2008. год., 

14.3. Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета студија на Економском 

факултету у Крагујевцу (Наставно-научно веће Факултета, број 264012 од 25.10.2006. 

год. и број 1444/9 од 09.06.2008. год.) 
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Део трећи:  

ОПШТА ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА У 

ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ СА ПРЕДЛОГОМ 

БУДУЋИХ МЕРА 
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Економски факултет у Крагујевцу испуњава захтеве стандарда за обезбеђење 

квалитета.  

 

Ипак, да би се извесни процеси унапредили, потребно је предузети одређен број мера, 

од којих су следеће најзначајније:  

 

� Обезбедити више научно стручне литературе за студенте академских студија 

кроз повећање библиотечког фонда релевантним насловима;  

� Дефинисати за све предмете циљеве и исходе наставе, начин испитивања и 

оцењивања, у складу са захтевима стандарда за акредитацију;  

� Ажурирати веб стране Факултета са свим потребним подацима које захтева 

акредитација студијских програма; 

� Даље развијати нове методе учења, као што су проблем-оријентисано учење, 

индивидуални рад са ментором и заједничко планирање истраживања;  

� Повећати издвајања за финансирање докторских теза из сопствених средстава и 

осмислити стимулативне критеријуме за награђивање најбољих студената; 

� Набављати нову, савремену опрему за истраживања и наставу; 

� Повећати учешће студената докторских студија у процени квалитета студијског 

програма.  
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Део четврти:  

СПИСАК ПРИЛОГА УЗ ИЗВЕШТАЈ О 

САМОВРЕДНОВАЊУ ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У 

КРАГУЈЕВЦУ 
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1.1. Стратегија обезбеђења квалитета ( Савет Факултета, број 1577/4 од 16.06.2008. 

год.) 

 

2.1. Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета студија на Економском 

факултету у Крагујевцу (Наставно-научно веће Економског факултета, број 2640/12 од 

25.10.2006. год. и број 1444/9 од 09.06.2008. год.) 

2.2. Правилник о самовредновању установе и студијских програма Економског 

факултета у Крагујевцу (Савет Економског факултета у Крагујевцу, број 1577/5 од 

16.06.2008. год.) 

2.3. Правилник о правилима студија Економског факултета у Крагујевцу (Наставно-

научно веће Економског факултета, број 225/11 од 31.01.2007. год. и број 1444/10 од 

09.06.2008. год.) 

2.4. Правилник о упису студената на студијске програме Универзитета у Крагујевцу, 

број 467 од 24.03.2008. год., 

2.5. Правилник о пријави, изради и одбрани докторске дисертације Универзитета у 

Крагујевцу, од 26.06.2007. год. 

2.6. Правилник о раду Библиотеке (Наставно-научно веће Економског факултета, 

број 1190/13 од 15.05.2007. год.) 

2.7. Правилник о издавачкој делатности (Савет Економског факултета, број 1577/6 

од 16.06.2008. год.) 

2.8. Правилник о јавним набавка мале вредности (Савет Економског факултета, број 

510/9 од 12.03.2003. год.) 

2.9. Одлука Наставно-научног већа Економског факултета, о формирању Комисије 

за обезбеђење квалитета наставно-образовног и научноистраживачког рада на 

Економском факултету у Крагујевцу, број 225/17 од 31.01.02007. год. 

 

3.1. Одлука Наставно-научног већа Економског факултета у Крагујевцу, број 225/17 

од 31.01.02007. год. о формирању Комисије за обезбеђење квалитета наставно-

образовног и научноистраживачког рада. 

3.2. Правилник о самовредновању установе и студијских програма Економског 

факултета у Крагујевцу (Савет Економског факултета, број 1577/5 од 16.06.2008. год.) 

3.3. Статут Економског факултета 

 

4.1. Одлуке Сената Универзитета у Крагујевцу о усвајању студијских програма 

Економског факултета 

4.2. Информатор за упис студената на прву годину школске 2008/2009. 

4.3. Интернет адресе страних високошколских установа чији су студијски програми 

упоредиви са студијским програмима Економског факултета у Крагујевцу  

 

5.1. Статут Економског факултета 

5.2.Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета студија на Економском факултету 

у Крагујевцу (Наставно-научно веће Факултета, број 2640/12 од 25.10.2006. год. и број 

1444/9 од 09.06.2008. год.) 

5.3. Резултати анкетирања студената свих година студија у школској 2006/2007. години 

6.1.Одлука Министарства науке Републике Србије о акредитацији Економског 

факултета за обављање научноистраживачке делатности у области економских 

наука, број 021-01-61/44 од 19.02.2007. год. 

6.2.Статут Економског факултета 
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6.3.Правилник о раду Центра за економска истраживања на Економском факултету у 

Крагујевцу 

6.4.Програм научних истраживања Економског факултета у Крагујевцу за школску 

2007/2008. годину 

6.5.Програм развоја научноистраживачког подмлатка Економског факултета 

6.6.Програм рада Научног скупа Економског факултета у Крагујевцу за школску 

2007/2008. годину 

6.6.1. Програм рада Научног скупа “Институционалне промене као детерминанта 

привредног развоја Србије у 2008. години” 

6.7.Уговори о сарадњи са високошколским установама у иностранству 

6.8.Уговори о размени студената 

 
7.1.Статут Универзитета у Крагујевцу 

7.2.Правилник о условима и поступку за давање сагласности стручних већа 

Универзитета у Крагујевцу на одлуке о избору наставника. 

7.3.Статут Економског факултета 

7.4.Извештај и анкетни листови о студентском вредновању педагошког рада наставника 

7.5.Одлуке о одобравању одсуства ради стручног усавршавања. 

7.6.Учешће наставника Факултета у републичким стручним Комисијама и у другим 

релевантним академским, научним и стручним телима. 

 

8.1.Правилник о правилима студија 

8.2.Информатор за упис студената на прву годину основних академских студија 

школске 2008/2009. године 

8.3.Извештај о уписаним студентима у прву годину основних академских студија за 

школску 2007/08. годину 

8.4.Анализа успеха студената у школској 2006/2007. години 

 

9.1.Правилник о раду Библиотеке Економског факултета у Крагујевцу 

9.2.Уговор о пуноправном чланству Библиотеке у Библиотечко-информационом 

систему COBISS.SR. 

9.3.Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета студија на Економском факултету 

у Крагујевцу 

9.4.Правилник о издавачкој делатности Економског факултета у Крагујевцу 

9.5.Извештај о стању мрежних прикључака 

9.6.Пописна листа рачунарских сала (информатички ресурси) 

9.7Извештај о стању библиотечког фонда 

 

10.1.Статут Економског факултета 

10.2.Правилник о организацији послова у организационим јединицама Факултета и 

систематизацији радних места запослених на Економском факултету у Крагујевцу 

10.3.Преглед ненаставног особља Факултета 
 

11.1.Спецификација простора 

11.2.Спецификација опреме 

 

12.1.Одлука Савета факултета о усвајању Извештаја о пословању Економског 

факултета у Крагујевцу за 2005. годину 
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12.2.Одлука Савета факултета о усвајању Извештаја о пословању Економског 

факултета у Крагујевцу за 2006. годину 

12.3.Извештај о финансијском пословању Економског факултета у Крагујевцу за 2007. 

годину 

12.4.Одлука Савета факултета о усвајању Извештаја о пословању Економског 

факултета у Крагујевцу за 2007. годину 

12.5. Одлука Савета Економског факултета у Крагујевцу о усвајању финансијског 

плана за 2008. годину 
 

13.1.Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета студија на Економском факултету 

у Крагујевцу (Наставно-научно веће Економског факултета, број 2640/12 од 

25.10.2006. год. и број 1444/9 од 09.06.2008. год.) 

13.2.Одлука Наставно-научног већа Економског факултета у Крагујевцу, број 225/17 од 

31.01.02007. год. о формирању Комисије за обезбеђење квалитета наставно-

образовног и научноистраживачког рада на Економском факултету у Крагујевцу 

 

14.1. Стратегија обезбеђења квалитета (Савет Факултета, број 1577/4 од 16.06.2008. год. 

14.2. Правилник о самовредновању установе и студијских програма (Савет Факултета, 

број 1577/5 од 16.06.2008. год., 

14.3. Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета студија на Економском 

факултету у Крагујевцу (Наставно-научно веће Факултета, број 264012 од 25.10.2006. 

год. и број 1444/9 од 09.06.2008. год.) 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ ПОСТАВИТИ НА САЈТ ФАКУЛТЕТА. 

 

 

 

У Крагујевцу, ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 

01.07.2008. Проф. др Слободан Малинић 

 

 

_______________________ 
 

 


