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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ 
И ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА 

Број: 612-00-00386/2013-04 
29.03.2013. године 

Б е о г р а д 

 

На основу члана 15. став 4. тачка и члана 17. став 5. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС” број 76/05, 100/ 07, 97/08, 44/10) и члана 6, 7, 8. 
Правилника о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета 
високошколских установа („Службени гласник РС” 106/06, 112/08.), Комисија за 
акредитацију и проверу квалитета, на седници одржаној 29.03.2013. године, у Београду, 
усвојила је 

 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊОЈ ПРОВЕРИ ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА  
АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ  УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (АФУКГ) 

 
 
 

Високошколскa установа АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У 
КРАГУЈЕВЦУ са седиштем у улици ЦАРА ДУШАНА бр. 34 у ЧАЧКУ ПИБ: 
101122442, Матични број: 07281536, Жиро рачун: 840-948660-31 поднео је дана 
21.02.2013. године, Извештај о самовредновању као и другу документацију од значаја 
за оцену квалитета. 

На основу чл. 6. и 8. Правилника о стандардима и поступку за спољашњу 
проверу квалитета високошколских установа, Комисија за акредитацију и проверу 
квалитета, образовала је Поткомисију која је састављена од два члана комисије и једног 
студента струковних студија. Поткомисија је након посете, непосредним увидом у рад 
ове високошколске установе и извештаја два независна рецезента сачинила предлог 
завршног извештаја о спољашњој провери квалитета ове високошколске установе и 
доставила га Комисији.  

Комисија за акредитацију и проверу квалитета на седници одржаној 
29.03.2013. године, разматрала је и усвојила  извештај о спољашњој провери 
квалитета високошколске установе академских студија: АГРОНОМСКИ 
ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (АФУКГ). 

 
УВОД 
 
Процену унутрашњег система осигурања квалитета Агрономског факултета 

Универзитета у Крагујевцу спровела је поткомисија за посету у саставу: 
1. Проф. др Ратко Николић  
2. Проф. др Снежана Живанчевић 
3. Драгослав Шекуларац, студент  
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После разматрања Извештаја о самовредновању високошколске установе (ВШУ) 
и проучавања додатних података, као и коришћењем врло значајних информација 
добијених путем разговора, Поткомисија за посету ВШУ је желела  да истражи следеће: 

- мисију и Визију ВШУ, тј. шта она ради и жели да ради? 
- програм имплементације: на који начин ВШУ то ради? 
- процес евалуације: на који начин ВШУ потврђује да ради то што треба да 

ради? 
- стратешко планирање: на који начин ВШУ планира да се мења у циљу 

побољшања сопственог рада/функционисања? 
Увидом у достављену документацију за спољашњу проверу квалитета можемо 

констатовати да је Агрономски факултет у Чачку Универзитета из Крагујевца доставио 
описе за све стандарде и све неопходне прилоге и табеле на основу којих се може 
обавити спољашња провера квалитета.  

Протокол посете: Агрономски факултет у Чачку, 20.03.2013. године  
1. Разговор са руководством установе о достигнутом нивоу наставног и 

научног процеса на установи  
• Др Владета И. Стевовић, ред. проф., декан  
• Др Ленка Рибић Зеленовић, ван. проф., продекан за наставу  
• Др Александар С. Пауновић, ред. проф., Председник комисије за обезбеђење 

квалитета  
• Снежана Обреновић, дипл. правник, секретар  
2. Разговор са представницима студентског парламента и студентских 

организација о условима реализације наставног и научног процеса и студентских 
активности  

• Душан Станчић, студент ОАС Општа агрономија, Председник студентског 
парламента  

• Марија Милићевић, студент ОАС Зоотехника, Студент продекан,  
• Милош Радосављевић, студент ОАС Општа агрономија, члан и Председник 

студентске асоцијације Агрономског факултета  
• Борис Рилак, студент ОАС Општа агрономија, члан  
• Александра Петровић, студент ОАС Прехрамбена технологија, члан  
• Јелена Сарић, студент ОАС Прехрамбена технологија, члан  
• Марија Миловановић, студент ОАС Воћарство и виноградарство, члан  
• Недељко Рацић, студент ОАС Општа агрономија, члан  
 
3. Разговор са руководиоцима Департмана  
• Др Радош Павловић, ред. проф., Руководилац ОАС Општа агрономија (240 

ЕСПБ) и Шеф катедре за ратарствои повртарство  
• Др Владимир Курћубић, ван. проф., Руководилац ОАС Прехрамбена 

технологија (240 ЕСПБ) и Шеф катедре за прехрамбену технологију  
• Др Горица Пауновић, ван. проф., Руководилац ОАС Воћарство и 

виноградарство (240 ЕСПБ) и Шеф катедре за воћарство и виноградарство  
• Др Снежана Богосављевић – Бошковић, ред. проф., Руководилац ОАС 

Зоотехника (180 ЕСПБ) и Шеф катедре за сточарство и технологију прераде анималних 
сировина  

• Др Никола Бокан, ван. проф., Руководилац МАС Агрономија (60 ЕСПБ)  
• Др Мирослав Спасојевић, ред. проф., Руководилац МАС Прехрамбена 

технологија (60 ЕСПБ) и Шеф катедре за хемију и хемијско инжењерство  
• Др Горан Дугалић, ред. проф., Руководилац ДС Агрономија (180 ЕСПБ)  
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4. Разговор са тимом који је сачинио Извештај о самовредновању  
• Др Александар С. Пауновић, ред. проф., Председник комисије за 

обезбеђење квалитета  
• Др Владимир Курћубић, ван. проф., Председник комисије за 

самовредновање  
• Др Миломирка Мадић, ред. проф., Члан комисије за самовредновање из 

реда наставника  
• Др Ленка Рибић Зеленовић, ван. проф., Члан комисије за самовредновање 

из реда наставника  
• Др Горан Дугалић, ред. проф., Члан комисије за самовредновање из реда 

наставника  
• Тања Стевовић. дипл. инг., Члан комисије за самовредновање из реда 

ненаставника  
• Бранка Јешић, студент треће године ОАС Општа агрономија, Члан 

комисије за самовредновање из реда студената  
 
5. Разговор са: секретаром, шефом рачуноводства, шефом студентске 

службе, шефом библиотеке, шефом информатичког система и др.  
• Снежана Обреновић, дипл. правник, секретар Факултета  
• Тања Стевовић, дипл. инг., Шеф студентске службе  
• Слободнка Величковић, дипл. оец., Шеф рачуноводства 
• Јелена Крстић, филолог енглеског језика и књижевности, мастер, Шеф 

библиотеке и преводилац 
• Душан Марковић, дипл. инг. инфор., руководилац рачунског центра  
• Мићо Ћировић, руководилац техничке службе  
 
6. Обилазак простора у циљу осведочења квалитета услова за реализацију 

наставног и научног процеса: предавања, вежби и рада наставног и ненаставног 
особља (амфитеатар, учионице, вежбаонице, лабораторије, студентска служба, 
библиотека, читаоница за студенте и интернет лабораторија, архива, простор за 
студентски парламент и др.) као и провера услова за реализацију стручне праксе  

• Др Владета И. Стевовић, ред. проф.,  декан 
• Др Александар С. Пауновић, ред. проф., Председник комисије за обезбеђење 

квалитета  
• Др Иван Глишић, доц., члан комисије за обезбеђење квалитета    
• Душан Марковић, дипл. инг. инфор., руководилац рачунског центра 
• Мићо Ћировић, руководилац техничке службе и члан комисије за обезбеђење 

квалитета   
 
7. Завршни разговори са Тимом који је саставио Извештај о 

самовредновању и руководством Установе -ректор, проректор, секретар, 
председник студенског парламента  

• Др Владета И. Стевовић, ред. проф., декан  
• Др Ленка Рибић Зеленовић, ван. проф., продекан за наставу  
• Др Александар С. Пауновић, ред. проф., Председник комисије за 

обезбеђење квалитета  
• Снежана Обреновић, дипл. правник, секретар  
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• Душан Станчић, студент треће године ОАС Општа агрономија, 
Председник студентског парламента  

  
1. СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 
 
Агрономски факултет у Чачку остварио је циљеве и испунио стандарде 

постављене Стандардом 1. Има Стратегију обезбеђења квалитета која садржи све 
потребне елементе. Агрономски факултет у Чачку је на седници Наставно научног већа 
одржаној 11.06.2008. године, бр. 1376/10, донео Одлуку о формирању Комисије за 
обезбеђење квалитета. На предлог Комисије за обезбеђење квалитета Наставно научно 
веће Агрономског факултета на седници одржаној 18.09.2008. године, бр. 1979/12-VI, 
утврдило је предлог, а Савет Агрономског факултета је на седници одржаној 19.09.2008. 
године усвојио документ Стратегија обезбеђења квалитета и процедуре за обезбеђење 
квалитета на Агрономском факултету. Стратегија обезбеђења квалитета Агрономског 
факултета у Чачку у потпуности одражава мисију и вредности факултета и директно је 
повезана са стратешким и оперативним плановима рада Факултета.  

Стратегија обезбеђења квалитета доступна је јавности на интернет страници 
Агрономског факултета (www.afc.kg.ac.rs), у поглављу „Самовредновање“.  

Усвојен је Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета, који 
садржи све потребне елементе.  

Агрономски факултет је формирао Комисију за обезбеђење квалитета из реда 
наставника, сарадника, ненаставног особља и студената. Одређене су мере за 
обезбеђење квалитета. 

У циљу да задржи квалитет постигнут у свим областима делатности, а посебно у 
области наставе као једној од најзначајнијих, те да га перманентно побољшава, 
Агрономски факултет у Чачку опредељен је да и надаље, непрекидно и систематски 
ради на обезбеђењу и унапређењу квалитета свога рада. Ради тога Факултет је предузео 
следеће кораке: Одлучио да систематски прати, оцењује, анализира и побољшава све 
своје активности (нарочито да унапређује квалитет својих студијских програма), да 
примењује мере које гарантују обезбеђивање квалитета, да именује носиоце ових 
активности. 

Oбезбеђењe квалитета спроводи се кроз одговарајућа тела и то: Комисију за 
обезбеђење квалитета, Наставно-научно веће, Комисију за научно-истраживачки рад, 
Комисију за издавачку делатност, Студентски парламент и његове комисије. 

Установа је приложила сву потребну документацију у прилозима 1.1 до 1.3. Сва 
документација је доступна на интернет презентацији Установе 
(http://www.afc.kg.ac.rs/lang-en/prilozi-za-standard-1.html).  

            Факултет је остварио циљеве и испунио услове постављене стандардом 1 
јер има: (1) Стратегију обезбеђења квалитета која садржи све потребне елементе; (2) 
Стратегију обезбеђења квалитета усвојила су одговарајућа стручна и управна тела 
Факултета; (3) Стратегија је доступна јавности све време; (4) За спровођење стратегије 
биле су уведене процедуре Система квалитета, које су гарантовале доследност и 
следљивост активности на спровођењу стратегије; (5) Усвојен је Акциони план за 
спровођење стратегије обезбеђења квалитета, који садржи све потребне елементе.  

 Дата је SWOT анализа за Стандард 1. 
          На основу изнетог Агрономски факултет у Чачку има одговарајућу 

Стратегију обезбеђења квалитета (Стандард 1) према стандардима о акредитацији и 
располаже потребним ресурсима за спровођење циљева у дугорочном периоду. 

 
Предлози за побољшање Стандарда 1: 

http://www.afc.kg.ac.rs
http://www.afc.kg.ac.rs/lang-en/prilozi-za-standard-1.html)
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– Преиспитати Стратегију обезбеђења квалитета и унапреди је у циљу 
обезбеђења квалитета на боље.    

– Израдити додатне процедуре обезбеђења квалитета.  
– Увести чешћу контролу спровођења стратегије квалитета и на основу 

резултата контроле перманентно ревидирати акциони план.   
– Континуирано вршити едукацију запослених о управљању квалитетом. 
– Повећати учешће чланова менаџмента квалитета у оперативним пословима 

спровођења стратегије. 
 
2. СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  
    КВАЛИТЕТА 
 
 Агрономски факултет у Чачку, Универзитета у Крагујевцу доставио је 

комплетну документацију која је потребна за остваривање циљева и захтева за Стандард 2. 
Има урађену SWOT анализу и предлоге за побољшање и планирање мера за Стандард 2.  

             Агрономски факултет у Чачку остварио је циљеве и испунио захтеве 
постављене стандардом 2, јер има:  

(1) документ којим су постављени стандарди квалитета и утврђене надлежности 
појединих субјеката у систему мера обезбеђења квалитета под називом „Стандарди и 
поступци за обезбеђење и унапређење квалитета“;  

(2) Документ „План рада Комисије за квалитет и процедуре за праћење и 
унапређење квалитета“;  

(3) Поменути документи су доступни јавности;  
(4) Наставно-научно веће Факултета усвојило је годишњи Извештај Комисије за 

квалитет и применило је корективне мере у појединим активностима. 
            Усвојена документа садрже све потребне елементе према упутству Комисије 

за акредитацију и  доступани су јавности  на интернет презентацији Факултета. 
           На основу свега изнетог Агрономски факултет у Чачку има одговарајуће 

стандарде и поступке за обезбеђење квалитета (Стандард 2) и унапређење квалитета 
високошколских установа у свим областима. 

Предлози за побољшање стандарда 2: 
– Разрадити процедуре за обезбеђење квалитета.  
– Увести контролу спровођења процедура квалитета и на основу резултата 

контроле ревидирти план рада и процедура обезбеђења квалитета.  
– Израдити стандарде и поступке за проверу квалитета процеса оцењивања.  
– Ускладити стандарде за унапређење студијских програма са стандардима 

развијених европских земаља.  
 
3. СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 
 
Агрономски факултет у Чачку, Универзитета у Крагујевцу, приложио је све 

потребне податке и прилоге којима документује обезбеђење система квалитеа и 
испуњеност Стандарда 3. На основу тога може се констатовати следеће:  

- Статутом Агрономског факултета у Чачку (члан 173, 174, 175 и 175а)  
утврђени су послови и задаци наставника и сарадника, студената, Савета и Наставно-
научног већа, Комисије за обезбеђење квалитета, Катедри и Студентског парламента у 
доношењу и примени стратегије, стандарда и поступака за обезбеђење квалитета. 

- Факултет је посебним мерама обезбедио учешће студената у доношењу и 
спровођењу стратегије, стандарда и поступака за обезбеђење квалитета.  
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- Агрономски факултет је чврсто опредељен да изгради културу квалитета, 
тако да сви запослени и студенти буду едуковани о основама система квалитета, о 
стандардима које треба достићи и о својим правама и обавезама, када је у питању 
квалитет; 

- Комисија за обезбеђење квалитета спроводи сваке године, при крају оба 
семестара, евалуацију процеса наставе, а на сваке три године самовредновање целе 
установе и свих студијских програма. Непосредни посао око прикупљања података 
спроводи Комисија за самовредновање коју својом одлуком одређује декан Факултета. 
Евалуација се обавља за сваки студијски програм. Комисија за самовредновање 
прикупља потребне податке и документа, и обавезно спроводи анонимно анкетирање 
студената (Прилог 3.2; Прилог 3.2а) према усвојеним анкетама. Када обаве анкете и 
прикупе податке, Комисија за самовредновање сачињава извештаје, који се потом 
разматрају. Сходно резултатима извештаја декан Факултета примењује одређене 
корективне мере.Документа система квалитета садрже све потребне елементе према 
упутству Комисије за акредитацију високошколских установа. 

           Агрономски факултет у Чачку дао је SWOT анализу и предлоге мера и 
активности за унапређење Стандарда 3.  

Предлози за побољшање стандарда 3: 
– Израдити ревизију докумената система квалитета и ускладити је са новим 

захтевима.  
– Комисија за квалитет треба да уведе контролу спровођења процедура 

квалитета и на основу резултата контроле ревидира процедуре обезбеђења квалитета.   
– Пружити административно-техничку подршку Комисији за обезбеђење 

квалитета.  
– Предвидети средства за рад на пословима обезбеђења квалитета у буџету 

Факултета.  
– Увести ангажовање на пословима квалитета као обавезан услов за 

напредовање у академској хијерархији.  
– Урадити  анализу  правилника  и  осталих  правних  аката  у  току  њихове  

примене, утврдити  степен  корелације  између  појединих  аката,  извршити  
евентуалне  корекције  и ускладити  их  са  потребама  обезбеђења  и  контроле  
квалитета. 

 
4. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ 
 
 Агрономски факултет у Чачку доставио је комплетну документацију са 

свим табелама (табела 4.1 и 4.2) и прилозима од 4.1. до 4.9 за спољашњу проверу квалитета 
студијског програма.  

Агрономски факултет у Чачку редовно и систематски проверава структуру 
студијских програма и усклађеност са исходима учења. Периодично се врши евалуација 
акредитованих студијских програма на основу резултата анкете  студената, сталног 
прикупљања информација о квалитету програма од дипломираних студената и 
одговарајућих организација из окружења.  

На Агрономском факултету у Чачку акредитовано је 7 студијских програма 
академских студија, и то: четири студијска програма основних академскох студија 
Општа агрономија (240 ЕСПБ, акредитовано за 40 студената), Прехрамбена технологија 
(240 ЕСПБ, акредитовано за 40 студената), Воћарство и виноградарство (240 ЕСПБ, 
акредитовано за 20 студената) и Зоотехника (180 ЕСПБ, акредитовано за 20 студената); 
два студијска програма мастер академских студија Агрономија (60 ЕСПБ, акредитовано 
за 10 студената) и Прехрамбена технологија (60 ЕСПБ, акредитовано за 16 студената) и 
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један студијски програм докторских студија Агрономија (180 ЕСПБ, акредитовано за 12 
студената), што је документовано Прилогом 4.1. 

Циљиви студијских програма усклађени су са исходима учења и доступни су 
јавности. Исходи учења за сваки студијски програм доступни су на сајту Факултета. 
Програмски исходи учења за обавезне предмете јасно су одређени тако да се на основу 
њих може стећи увид у исход учења. Исходи учења у оквиру свих обавезних предмета, 
на свим студијским програмима, приказани су у Табели 4.2.  

У претходном периоду није вршена анкета дипломираних студената, обзиром на 
то да је према акредитацији из 2008. године, у претходном периоду дипломирало два 
студента (комисија је изложила став да се ради о исувише малом узорку да би се 
доносили релевантни закључци). 

Код акредитованих студијских програма утврђена је веома значајна стопа 
одустајања од даљег студирања, односно присутан је значајни број исписаних 
студената. Код студијског програма ОАС Општа агрономија просечни број исписаних 
студената за 4 године износи 25.1%; студијског програма ОАС Прехрамбена 
технологија просечни број исписаних студената за 4 године износи 17.8%, студијског 
програма ОАС Воћарство и виноградарство просечни број исписаних студената за 4 
године износи 37.1%, а студијског програма ОАС Зоотехника просечни број исписаних 
студената за 4 године износи 26.6%. 

Квалитет студијских програма обезбеђује се кроз праћење и проверу њихових 
циљева, структуре, радног оптерећења студената као и кроз осавремењивање садржаја 
и стално прикупљање повратних информација о квалитету програма од привредних и 
ванпривредних радних организација где су запослени бивши студенти студијских 
програма из области агрономије и прехрамбене технологије. 

           Усаглашена су ЕСПБ оптрећења са активностима учења потребним за 
достизање очекиваних исхода учења.   

           Агрономски факултет у Чачку има потребан квалитет према стандардима 
за акредитацију. Урадио је SWOT анализу и дао конкретне предлоге за побољшање 
квалитета стандарда 4. Факултет је обезбедио потпуну усклађеност студијског 
програма са исходима учења студената, редовно праћење квалитета студијског 
програма од стране студената и потпуну доступност информација о студијским 
програмима и исходима учења на интернет сајту Факултета.  

Предлози за побољшање стандарда 4. 
– Приложити испитна питања за све предмете на сајту факултета;  
– Квалитет студената мастер и докторских студија приказати листом 

објављених радова;  
– Повећати број наставника и сарадника из уже научне области Прехрамбена 

технологија, Воћарство и виноградарство и Зоотехника;  
– Уважавање мишљења послодаваца путем чешће комуникације за достављање 

мишљења о стеченим квалификацијама дипломаца;  
– Редовна информисаност наставника за нове методе наставе.  
 
5. НАСТАВНИ ПРОЦЕС 
 
Агрономски факултет у Чачку доставио je комплетну документацију за стандард 

5 са свим прилозима (Прилози 5.1 – 5.3).  
Анкете студената о квалитету наставног процеса указују да се за три школске 

године (2009/10, 2012/11 и 2011/12) већина студената изјаснила да је задовољна 
квалитетом наставе и да су стекли довољно знања и креативности. Из године у годину 
повећавао се проценат студената који су задовољни квалитетом наставног процеса, а 
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смањивао проценат оних који су били делимично задовољни (65%, 60% и 51.33%). 
Проценат студената који нису задовољни квалитетом интерактивне наставе је варирао, 
од 9.4% до 2.2%. 

Настава је интерактивна и подстиче студенте на размишљање и креативност и 
самосталност у раду. 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. 

Агрономски факултет у Чачку задовољава захтеве овог стандарда:  
- Наставно особље Агрономског факултета у Чачку доследно се придржава 

усвојених правилника и процедура које се односе на квалитет наставног процеса. 
Професионална етика наставног особља, објективност и коректност у односу са 
студентима су димензије наставног процеса којима се на Факултету даје посебан значај. 

- Агрономски факултет у Чачку је усвојио план реализације наставе. Распоред 
часова се објављује на огласној табли и интернет страници Агрономског факултета 30 
дана пре почетка наставе. У току израде распореда продекан за наставу анализира 
оправданост захтева наставника и студената, изврши усклађивање жеља и могућности 
тако да се коначни распоред часова у потпуности поштује током реализације наставе. 

- На web-порталу Факултета, у поглављу „Студије“, јасно су приказани сви 
релевантни подаци о свим студијским програмима и наставницима. У наведеном 
поглављу налази се и страница која садржи испитна питања за већину предмета. У 
наредном периоду, Факултет треба да обезбеди доступност испитних питања за све 
предмете. 

- Агрономски факултет у Чачку у месецу новембру истиче распоред полагања 
испита за свих 6 испитних рокова у текућој школској години (јануарски, априлски, 
јунски, јулски, септембарски и октобарски испитни рок). Факултет у јануарском, 
јунском и септембарском испитном року одређује два термина за полагање сваког 
испита. Студенти се испуњавањем испитне пријаве, уочи испитног рока, опредељују за 
један од понуђених термина. 

      Агрономски факултет у Чачку је поставио на web-портал целокупну 
документацију за све студијске програме. Приказан је распоред предмета по 
семестрима и годинама студија. За сваки предмет приказани су следећи подаци: назив 
предмета, шифра предмета, име и презиме наставника и сарадника који реализују 
процес наставе на датом предмету, статус предмета (обавезни или изборни), број ЕСПБ 
бодова, услов за похађање наставе на датом предмету, циљ предмета са очекиваним 
исходима, знањима и компетенцијама, садржај предмета у коме су наведене области 
теоријске и практичне наставе, приказана је препоручена литература која је доступна 
студентима у библиотеци Факултета или у скриптарници. Јасно је представљен број 
часова активне наставе на предмету која се састоји од часова предавања, аудиторних и 
лабораторијских вежби. Представљене су и методе извођења наставе за дати предмет. 
Посебно је истакнута важност реализације стручне праксе и практичног рада у оквиру 
свих предмета као и реализације квалитетне: радне, производне и технолошке 
организационе праксе. Студенти имају прецизну информацију о начину оцењивања 
знања током предиспитних и испитних активности. За сваку активност студента тачно 
је одређен број поена. 

На основу документованих података о квалитету наставног процеса, Стандард 5, 
Агрономски факултет у Чачку је постигао одговарајући квалитет према стандардима за 
акредитацију. Факултет је дао одговарајућу SWOT анализу и предлоге за побољшање 
стандарда 5. као и планиране мере. 
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Предлози за побољшање стандарда 5. 
– Унапређење комуникација на релацији наставник/сарадник/студент; 
– Укључити наставнике и сараднике да охрабрују и информишу студенте о 

значају њихове процене наставног процеса, како би у што већој мери давали своје 
сугестије везано  за наставни процес, било путем анкета, кутија за жалбе, књиге 
утисака, а у циљу добијања квалитетнијих инпута у наше процесе. 

 
6. НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ, УМЕТНИЧКИ И СТРУЧНИ  
    РАД 
 
 Агрономски факултет у Чачку доставио је сву потребну документацију, 

све прилоге и табеларне податке који се односе на утврђивање Квалитета 
научноистраживачког рада, уметничког и стручног рада (Стандард 6).  

           Скоро сви наставници асистенти, истраживачи приправници и истраживачи 
сарадници запослени на Агрономском факултету у Чачку своје научноистраживачке и 
стручне активности реализују у оквиру пројеката Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије на којима су ангажовани (29 наставника, 13 
асистената и 1 истраживач - студент докторских студија). На пројектима није ангажован 
само један наставник, један наставник страног језика и два асистента. 

          Анализе квалитета научноистраживачког рада наставника и сарадника 
Агрономског факултета у Чачку током претходног петогодишњег периода указале су 
на висок ниво активности, која је резултирала презентацијама на међународним и 
националним скуповима, саветовањима и конгресима, као и објављивањем научних 
радова у националним и међународним часописима. Посебан значај истраживачи су 
посветили публиковању научних радова у научним часописима са SCI листе, као 
критеријума који је пресудан за категорисање истраживача приликом конкурисања на 
научне пројекте и за напредовања у складу са Правилником о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу. 

            Агрономски факултет у Чачку непрекидно ради на подстицању, 
обезбеђењу услова, праћењу и провери резултата истраживачког, стручног рада и на 
њиховом укључивању у наставни процес. Стратегиjа обезбеђења квалитета 
Агрономског факултета у Чачку jе да обезбеди и осигура повезаност наставног 
процеса, истраживачкe и стручне делатности. Установа прати и оцењује обим и 
квалитет истраживачког рада наставника и сарадника и подстиче своје запослене  да 
се  активно баве истраживачким  и стручним  радом и да што чешће публикују 
резултате свога рада. 

 Наставни кадар је веома компетентан, о чему сведочи велики број 
ментора докторских студија из редова наставника Факултета (22 од укупно 31 
наставника, што чини 70,96%). У последњем петогодишњем периоду објављрно је 
укупно 5 докторских дисертација из којих је произашло објављивање 15 радова у 
часописима са реценијом (8 радова са СЦИ листе).  

 Усвојеним акционим планом, дефинисане су активности везане за област 
развоја научно-истраживачког рада запослених.  

 Научноистраживачки подмладак Факултета укључен је у рад на 
пројектима током основних академских, дипломских академских и докторских студија, 
уз стално јавно доступне информације о међународној сарадњи и могућностима 
усавршавања у иностранству. На web-порталу Факултета постоји стална рубрика, која 
се редовно ажурира: www.afc.kg.ac.rs>Програм мобилности студената и особља на 
Универзитету у Крагујевцу>Актуелни програми стипендирања студената и дипломаца, 
академског и административног особља факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу. 

http://www.afc.kg.ac.rs>
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 Установа поседује значајну савремену софистицирану опрему и 
конвенционалне апарате, која се користи за научноистраживачки и стручни рад. 

 На основу документованих података о квалитету научноистраживачког 
рада Агрономски факултет у Чачку има одговарајући квалитет према стандарду за 
акредитацију који су предвиђени за високошколске установе. Слабост установе огледа 
се у недовољном укључивању наставника и сарадника у међународним пројектима као 
и мали број пројеката којима су руководили наставници са факултета (један пројекат).  

Предлози за побољшање стандарда 6 
– Потребно је пронаћи могућности да се наставници Агрономског 

факултета у Чачку укључе у руковођење што већег броја пројеката домаћег или 
међународног карактера. 

– Међународна  сарадња  кроз  извођење  заједничких  студијских  
програма  и размену наставника и студената.  

– Успостављање  сталне  сарадње  са  послодавцима  и  дипломираним 
студентима   у циљу добијања повратних информација о квалитету студирања и 
компетенцијама.  

– Формирање  етичког  комитета  са  интерним  правилницима  и  
основним документима који дефинишу оквире истраживачког рада. 

 
7. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ 
 
 Агрономски факултет у Чачку је доставио сву потребну документацију o 

квалитету наставника и сарадника.  
           Утврђени су поступци и услови за избор у звања наставника и сарадника, 

који су потпуно усклађени са Законом о високом образовању Републике Србије и 
Статутом Универзитета у Крагујевцу.  

            Педагошке способности наставника и сарадника и повезаност наставног и 
научног рада се посебно вреднују приликом њиховог избора и унапређења у виша 
звања.  

            Приликом избора поштују се прописани услови и поступци дефинисани 
Правилником о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу и Правилником о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицања звања наставника и сарадника на Агрономском факултету у 
Чачку, што утврђује Наставно-научно веће Агрономског факултета и Стручна већа за 
техничко-технолошке, природно-математичке, медицинске и друштвено-хуманистичке 
науке у оквиру Универзитета у Крагујевцу (као спољашња провера).  

            Поступак избора наставника и сарадника у погледу процедуре избора и 
услова и критеријума за избор у поједина звања је јаван и транспарентан, како на самом 
Факултету тако и на web-порталу Универзитета у Крагујевцу. Услови и критеријуми за 
избор наставника и сарадника дефинисани поменутим Правилником Факултета 
усаглашени су са критеријумима Националног савета за високо образовање. 

             Наставу на студијским програмима на Агрономском факултету у Чачку 
реализује укупно 46 наставника и сарадника (44 наставника и сарадника запослена са 
100% радним временом и 2 наставника са 20% радног времена у установи). У радном 
односу 12 наставника је у звању редовни професор, 12 наставника је у звању ванредни 
професор, 6 наставника је у звању доцент и 1 наставник страног језика. У реализацији 
наставе учествује и 15 сарадника у звању асистента. Поред наведеног кадра, на основу 
уговора о допунском раду Агрономски факултет у Чачку тренутно ангажује 10 
наставника из других високошколских установа.  
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              Испуњени су законски услови везани за датуме избора и године живота 
анагажованог наставног особља. Од укупног броја наставника (31) млађи од 40 година 
је 1 наставника, старости од 40-50 година је 12 наставника, 50-60 година 10 наставника, 
60-65 година 6 наставника и један наставник старости 66 година, што представља добру 
старосну структуру наставника.  

              Однос броја запослених наставника (32) према укупном броју студената 
(506 студената) је 15.81, а уколико се у обрачун узме укупан број наставника и 
сарадника (47), тај однос је 10.76.  

             Установа при избору и унапређењу наставно-научног и стручног 
кадра посебно вреднује педагошке способности наставника и сарадника. Педагошке 
способности наставника и сарадника процењују се на основу анкетних листова. 
Просечна оцена наставника и сарадника током петогодишњег периода (4.43 на скали од 
1 до 5) се перманентно обсервира и кроз низ превентивних и корективних мера 
онемогућава пад квалитета, већ остварује циљ да оцене буду још више током наредног 
периода. 

Установа је дала одговарајућу SWOT анализу и предлоге за побољшање 
стандарда 7. као и планиране мере. 

Предлози за побољшање стандарда 7 
– Пратити примену правилника о стицању звања у пракси; 
– Стално промовисање и изграђивање културе квалитета у Установи; 
– Перманентно стручно усавршавање запослених кроз учешће на 

семинарима, у  контактима  и  размени  искустава  и  информација  са  другим  
домаћим  и међународним институцијама; 

– Организовање  едукације студената у вези са сврхом, поступком и 
улогом оценивања рада наставника и сарадника  

 
8. СТУДЕНТИ 
 
 Агрономски факултет у Чачку приложио је сву потребну документацију 

која се односи на утврђивање квалитета студента.  
           Правилником о процедури пријема студената прецизирана су мерила за 

утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и рокови за 
подношење жалбе на утврђени редослед, услови уписа и начин рангирања кандидата. 

           На сва четири студијска програма основних академских студија 
организује се пријемни испит као мерило квалитета будућих студената. Ранг листа се 
формира тако што студенти могу остварити максимално 40 бодова на основу успеха у 
средњој школи и максимално 60 бодова на пријемном испиту. Средњошколцима који 
су у току школовања остварили изузетне резултате (прва три места на републичком 
такмичењу) из предмета који се полаже на пријемном испиту признаје се свих 60 
бодова без полагања пријемног испита. Правила бодовања, рангирања и уписа 
студената на први, други и трећи степен студија регулисана су Правилником о упису 
студената на студијске програме Агрономског факултета у Чачку, који је јавно 
доступан и видљив on line на web-порталу Факултета, који поштује по свим основама 
начела једнакости и равноправности студената. 

             ОАС Општа агрономија студира укупно 181 студент (49 на првој години 
студија, 20 на другој, 29 на трећој, 19 на четвртој и 64 студента су апсолвенти према 
старом програму о високом образовању). Смер ОАС Трехрамбена технологија студира 
укупно 167 студената (51 на првој години студија, 35 на другој, 21 на трећој, 17 на 
четвртој и 53 студента су апсолвенти према старом програму о високом образовању). 
Смер ОАС Воћарство и виноградарство студира укупно 49 студената (24 на првој 
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години студија, 8 на другој, 9 на трећој, 5 на четвртој и 3 студента су апсолвенти према 
старом програму о високом образовању). Смер ОАС Зоотехника студира укупно 43 
студената (25 на првој години студија, 3 на другој, 6 на трећој и 9 студента су 
апсолвенти према старом програму о високом образовању). Смер МАС Агрономија 
студира 10 студената и Прехрамбена технологија 10 студената. Смер ДС Агрономија 
студира укупно 11 студената (3 на првој години студија, 3 на другој и 5 на трећој). 
Укупан број студената који студира је 506.  

               Агрономски факултет у Чачку према акредитацији може да упише 
укупно 542 студента на прву, другу, трећу и четврту годину ОАС, на МАС и све три 
године ДС. Обзиром да располаже са укупно 1374 м2 нето простора за извођење наставе 
и 819 места за седење, констатује се да је број студената у складу са кадровским и 
просторним могућностима високошколске установе и према стандардима за 
акредитацију.   

              Агрономски факултет у Чачку систематски прати и проверава оцене 
студената по предметима и предузима предвиђене корективне мере уколико дође до 
неправилности у дистрибуцији оцена (сувише високе или ниске оцене и њихов 
неравномеран распоред) у дужем временском интервалу. 

             Свршени студенти (након завршетка Факултета) стичу стручни, 
академски односно научни назив усклађен са Законом о високом образовању и 
Правилником о Листи стручних, академских и научних назива Националног савета за 
високо образовање („Службени гласник РС“ број 76/05). 

             Агрономски факултет у Чачку је постигао одговарајући квалитет према 
стандардима за акредитацију. Дао је одговарајућу SWOT анализу и предлоге за 
побољшање стандарда 8. као и планиране мере. Да би омогућили што бољу пролазност 
студената без угрожавања критеријума квалитета наставног процеса, организовати 
менторски рад: у циљу што бољег увида у знање и рад студената и стварања односа 
узајамног поверења и поштовања, свакој новој генерацији студената би се доделили 
ментори (наставник и студент са студијског програма који изучавају, чије активности 
координира Продекан за наставу). Посебан допринос ментори би дали кроз помоћ при 
одабиру изборних предмета, у лакшем савладавању градива и мотивацији студената за 
ефикасно и ефективно студирање. 

Предлози за побољшање стандарда 8. 
– Развити Програм стажирања студената 3 године у институцијама, које у 

својој надлежности имају послове који су у вези са темом завршног рада, са циљем да 
се студентима омогући истраживачки и рад у пракси; 

– Стално подстицати креативност и иновативност студената; 
– Организовати обуку за примену новоуспостављеног  система праћења 

рада и оцењивања знања студената, као и обуку за примену савремених метода 
оцењивања. 

– Припремити   посебан   програм   допунске  наставе,  намењен студентима  
који су апсолвирали  током  последњих  пет година,  а још  увек  нису дипломирали, 
како би их мотивисала и помогла им да окончају студије. 

 
9. КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И 

ИНФОРМАТИЧКИХ РЕСУРСА 
 
Агрономски факултет у Чачку је доставио сву потребну документацију  за 

утврђивање квалитета стандарда 9. 
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             Агрономски факултет у Чачку је усвојио нормативна акта која се односе 
на квалитет уџбеника и рад Библиотеке, Правилник о уџбеницима и Правилник о раду 
Библиотеке. 

Факултет поседује стручну библиотеку и скриптарницу у којима су студентима 
доступни уџбеници и додатна литература неопходна за савлађивање градива. 
Библиотека Факултета поседује уџбенике, практикуме, приручнике, збирке задатака, 
монографије, научне и стручне часописе и остале библиотечке и информатичке ресурсе 
неопходне за квалитетан рад студената, наставника и сарадника. У Библиотеци су 
архивирани и дипломски, завршни, мастер, специјалистички и магистарски радови и 
докторске дисертације студената Факултета.  

             Читаоница је, као саставни део Библиотеке, лоцирана непосредно поред 
ње и на располагању је студентима од 7:00 до 19:00 часова.  

             Различите врсте библиотечких јединица чине библиотечки фонд од 
13.501 јединица.  

             Од 2010. године, Библиотека је пуноправни члан јединственог 
библиотечко-информационог система Републике Србије COBISS.SR којим управља 
Народна библиотеке Србије - Виртуелна библиотека Србије.  

               Рачунарска учионица (лабораторија) је потпуно доступна студентима у 
циљу стицања нових знања из области информатике и области својих стручних 
интересовања, у којој се налази 20 рачунара. Факултет има приступ Интернету преко 
Академске мреже Србије при чему на располагању има 58 јавних IP адреса на нивоу 
установе.  

              У згради Факултета свака просторија има барем по један Ethernet 
прикључак.  

              Студенти и наставници (сви кабинети су опремљени рачунарском 
опремом) имају неометан приступ интернету, различитим софтверским пакетима и 
другим врстама информација у електронском облику. 

Предлог за побољшање стандарда 9. 
– Издвојити већа средства за набавку нове савремене литературе и часописа 

према захтевима студијских програма; 
– Подстицати наставнике и сараднике на бољу издавачку делатност; 
– Подстицати студенте на коришћење електронских облика уџбеника и 

часописа, те тако компензовати недостатак уџбеника, 
– Набавити оне библиографске јединице које се у протеклом периоду највише 

користе у електронском облику. 
  
10. УПРАВЉАЊЕ ВИСОКОШКОЛСКОМ УСТАНОВОМ И КВАЛИТЕТ 

НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ 
 
 Агрономски факултет у Чачку доставио је сву потребну документацију, 

прилоге и табеларне податке који се односе на стандард 10.  
           У библиотеци је заступљен један библиотекар (са положеним стручним 

испитом и лиценцом за рад у узајамној каталогизацији у систему COBISS.SR).  
 У служби за информатичку подршку ангажован је један дипл. инж. 

електротехнике, одсек за рачунарску технику, чиме је задовољен стандард.  
Орган управљања Факултетом је Савет Факултета. Сачињава га 19 чланова и то:  

11 чланова из наставне радне јединице, 2 члана из ваннаставне радне јединице, 3 члана 
из реда студената и 3 члана поставља оснивач. Надлежност Савета Факултета 
дефинисана је Статутом Агрономског факултета.  



 14

Орган пословођења Факултетом је Декан. Декан за свој рад одговара Савету. 
Декану у раду помаже више продекана наставника и продекан студент. Декана и 
продекане - наставнике бира Савет Факултета. Декан именује руководиоце 
организационих целина (катедри, огледних добара, лабораторија и стручних служби) са 
извршном одговорношћу, који извршиоцима додељују задатке чије је извршење 
потребно за остварење процеса рада, а у складу са актом о организацији.  

            У управљачкој структури факултета учествују и Стручни органи као што 
су Наставно – научно веће и Катедре. 

 Ваннаставну радну јединицу сачињавају служба општих и правних послова са 3 
запослена, студентска служба са 2 запослена, служба рачуноводства са 3 запослена, 
техничка служба са 7 запослених и библиотека са 1 запосленим. 

            Студентски парламент је такође део управљачке структуре Агрономског 
факултета путем кога студенти остварују своја права и штите своје интересе на 
Факултету. 

           Сви процеси одлучивања, компетенције и одговорности у Установи су 
јасно дефинисани, саопштавани и имплементирани. На основу прилога и статаута 
Агрономског факултета у Чачку може се закључити да организациона структура и 
процедуре обезбеђују да су у процесе одлучивања у вези са студијским програмима 
укључени и наставници и студенти. 

            Рад и деловање управљачког и ненаставног особља подложни су 
оцењивању од стране наставника, ненаставног особља и студената путем упитника и 
анкета, као и оцени јавног мњења.  

Резултати анкетирања студената о раду Декана и Продекана за наставу, указују 
да је рад Декана оцењен као задовољавајући или изузетно добар код 69,7% анкетираних 
у школској 2011/2012 години. Изузетно добар или задовољавајући рад Продекана за 
наставу је био код 91,1% анкетираних у школској 2010/2011 години.  

Рад студентске службе се током све три године, веома се позитивно оцењује (у 
школској 2011/2012. години износио је 88,3% од укупног броја анкетираних). 

Позитивна је и оцена рада службе рачуноводства и техничке службе. Проценат 
оних који тај рад оцењују као задовољавајући до изузетно добар се креће од 52,6 до 
80,0%. 

Предлози за побољшање стандарда 10 
– Сходно спроведеним амкетама, анализирати резултате и упознати све 

запослене са њима и предузети корективне мере; 
– Неопходност  увођења  механизма  за ширу заинтересованост  корисника  за 

учешће у анкетама и предлагање  мера и начина корекције рада у целини 
– Увести мере и критеријуме за унапређење, праћење и оцењивање квалитета 

управљања институцијом; 
– Учинити доступнијим   свако   усавршавање  и  образовање  ненаставног 

особља, а  посебно  оног  за  које  се  укаже  потреба   Агрономског факултета у 
Чачку. 

– Размотрити доношење акта којим би, на унапред познат и доступан начин, 
запослено ненаставно особље било упознато са условима и могућностима за даље 
напредовање. Доношењем оваквог акта, запослени би додатно били стимулисани за 
квалитетнији рад и постизање бољег успеха. 

 
11. ПРОСТОР И ОПРЕМА 
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 Агрономски факултет у Чачку приложио је сву потребну документацију 
која се односи на овај Квалитет простора и опреме (Стандард 11) из које се може 
закључити следеће: 

– Установа поседује добре просторне капацитете за неометано одвијање 
наставе и других својих делатности, укупне бруто површине 3.341 м2, око 6,16 м2 бруто 
простора по студенту.  

– Установа је обезбедила  простор који испуњава  одговарајуће  техничке 
и хигијенске услове и то: просторије   за   извођење   наставе   (амфитеатре,   сале,  
учионице   и  кабинете   за информатику); библиотечки простор; читаоницу; 
одговарајући радни простор – кабинете за наставнике и стручне сараднике; место у 
просторијама за наставу за сваког студента (819 места); простор  за административне  
послове  и  канцеларије  за секретаријат  и потребе студентске службе; просторије за 
рад студената (Студентски парламент). 

– Просторије су у складу са потребама образовног процеса и укупне су 
површине 1.566,63 m2. Од тога 1.374,05 m2 простора припада просторијама за 
одржавање наставе, а преосталих 192,58 m2 су просторије библиотеке, читаонице и 
свечане сале. Од просторија намењених за одржавање наставе чак половину чини 
вежбаонички и лабораторијски простор. Вежбаоница има 8 укупне површине 402,21 m2, 
а лабораторија има 7 укупне површине 350,98 m2

. 
– Радни простор за наставнике и сараднике (наставнички кабинети и 

лабораторије за рад наставног особља) је укупне површине 416,46 m2.  
– Факултет обезбеђује простор за административне послове и то 6 

просторија укупне површине 114,52 m2.  
– За рад Студентског парламента факултет обезбеђује 3 просторије укупне 

површине 195,93 m2. 
– Факултет је опремљен потребном техничком опремом за савремено 

извођење наставе у складу са потребама студијских програма. Опрема је у складу са 
здравственим и сигурносним стандардима о чему су студенти обавештени преко 
упутстава за коришћење. Опрема је распоређена по лабораторијама и вежбаоницама. 
Компјутерска опрема (20 рачунара) се налази у посебној рачунарској учионици. 

– За извођење студијских програма факултет поседује сопствене наставно-
научне базе (лабораторије, научне и истраживачко-развојне лабораторије). 

– Ради квалитетнијег извођења наставе и праксе факултет на основу 
уговора о сарадњи користи и наставно научне базе у привреди (Уговори о сарадњи: 
Технички факултет у Чачку, Природно – математички факултет у Крагујевцу, 
Пољопривредна Факултет „Љубо Мићић“ у Пожеги, Институт за воћарство у Чачку, 
фирма „Пантомаркет – Сточар“ у Чачку). 

– На основу склопљеног вишегодишњег уговора са месном заједницом 
Мојсиње о закупу земљишта Агрономски факултет од 2006. године поседује Огледно 
добро (радна јединица факултетска економија) површине 6,25 хектара а у сарадњи са 
Пољопривредном школом обезбеђује преко 100 хектара обрадивог земљишта за 
реализацију стручне праксе. 

        Агрономски факултет у Чачку испуњава скоро све услове овога 
стандарда с обзиром да: (1) поседује примерене просторне капацитете: учионице, 
кабинете, библиотеку, читаоницу и слично за квалитетно обављање своје делатности; 
(2) има адекватну и савремену техничку, лабораторијску и другу специфичну опрему 
која обезбеђује квалитетно извођење наставе (3) континуирано прати и усклађује своје 
просторне капацитете и опрему са потребама наставног процеса и бројем студената; (4) 
свим запосленим наставницима, сарадницима и студентима установа обезбеђује 
неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику и 
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информационим технологијама (5) у свом саставу поседује најмање једну просторију 
опремљену савременим техничким и осталим уређајима који омогућавају рад на 
рачунарима и коришћење услуга рачунског центра.  

Предлози за побољшање стандарда 11 
– Наставити континуирано улагање у квалитет простора и опреме;  
– Наставити са опремањем лабораторија савременом опремом за велики број 

лабораторија; 
– Одржати састанке са свим учесницима на пројектима и размотрити 

могућности удруживања материјалних трошкова у циљу набавке заједничке, али 
вредније опреме; 

– Наставити решавање питања обезбеђивања преосталог дела огледног добра до 
укупно предвиђене површине од 100 ha у сопственом власништву. 

– Склопити нове уговоре о пословно-техничкој сарадњи.  
 
12. ФИНАНСИРАЊЕ 
 
Агрономски факултет у Чачку приложио је сву потребну документацију 

(Прилоге 12.1 и 12.2) за стандард 12 о квалитету финансирања (Напомена: Установа је 
доставила Финансијски план за 2012 годину и Извештај о финансијском 
пословању за 2011. годину).  

– Установа се финансира у складу са законима и нормативима који регулишу 
материјално-финансијско пословање свих правних субјеката у области образовања; 

– Установа има дугорочно обезбеђена финансијска средства неопходна за 
реализацију наставног и научног процеса приходима из буџета и реализовања стручних 
и научно-истраживачких пројеката;  

– Установа, за   самостално  обављање   основне  делатности,   располаже  са   
два извора финансирања: 

1) средства  која обезбеђује буџет  РС , и 
2) сопствене изворе финансирања (школарине). 
– Средства  која  обезбеђује  буџет  РС, намирују материјалне трошкове, 

текуће и инвестиционо одржавање; плате запослених, у складу са законом и 
колективним уговором; опрему; библиотечки фонд; обављање научно-истраживачког 
рада који је у функцији подизања квалитета наставе; научно и стручно усавршавање 
запослених; подстицање развоја наставно-научног и наставно-уметничког подмлатка; 
рад са даровитим студентима; међународну сарадњу; изворе информација и 
информационе системе; издавачку делатност; рад студентског парламента и 
ваннаставну делатност студената; финансирање опреме и услова за студирање 
студената са хендикепом и друге намене, у складу са законом. 

– Структура укупних прихода на годишњем нивоу (за 2011. годину) је следећа: 
• Приходи од Министарства просвете и науке = 91,15% укупних прихода 
• Приходи од Министарства пољопривреде и шумарства = 2,08% укупних  

прихода 
• Сопствени приходи = 6,77% укупних прихода. 
– У структури укупних прихода (4,18% у 2007. години; 6,32% у 2010. години; 

6,77% у 2011. години), учешће сопствених прихода је на ниском нивоу. 
– На финансирање научно–истраживачког рада је утрошено 16,74% укупних 

прихода на годишњем нивоу. 
– Приходи од Министарства намењени покривању материјалних трошкова 

(енергетске услуге, комуналне и комуникацијске услуге, трошкови платног промета...) 
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су 7,74% укупних прихода и недовољни су, па се надокнађују из сопствених извора 
финансирања. 

– Током протеклог периода предузете су активности у правцу повећања 
сопствених прихода. 

Предлози за побољшање стандарда 12 
– Финансирати набавку опреме удруживањем појединачно малих 

материјалних трошкова већег броја пројеката;  
– Убрзати усвајање финансијског извештаја за претходну и доношење 

финансијског плана за ову годину; 
– Постојећу сарадњу са привредом проширити и конкретизовати кроз 

потписивање уговора и реализацију пројеката који би били додатни извор 
финансирања;  

– Размотрити финансијску стабилност и ликвидност у дужем периоду. 
 
13. УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРА  
      КВАЛИТЕТА 
 
Агрономски факултет у Чачку приложио је све потребне податке и прилоге за 

Стандард 13 о квалитету улоге студената у самовредновању и провери квалитета. На 
основу овога може се констатовати следеће:  

– Агрономски факултет у Чачку обезбеђује својим студентима значајно 
учешће у контроли и побољшавању квалитета наставног процеса и других активности 
које су у непосредној вези са животом и радом студената. 

– Студентском парламенту, а представници студената учествују у раду Савета 
Факултета као и у Комисији за обезбеђење квалитета. 

Поступци којима се обезбеђује утицај студената на самовредновање и проверу 
квалитета су:  

• Укључивање студената у рад Комисије за обезбеђење квалитета;  
• Укључивање студената у доношење стратегије, одговарајућих докумената и 

поступака за обезбеђење квалитета на Факултету. 
• Студенти дају мишљење о резултатима до којих се дошло при 

самовредновању Факултета истовремено и равноправно са својим наставницима.  
• Спровођење анкетирања студената као обавезног метода у поступку 

самовредновања Факултета; 
• Факултет резултате анкете чини доступним јавности и укључује их у укупну 

оцену самовредновања и оцене квалитета;  
• Укључивање студената у процесе перманентног осмишљавања и реализације 

студијских програма. 
 Агрономски факултет у Чачку дао је предлог мера и активности за 

унапређење квалитета улоге студената у самовредновању и провери квалитета, према 
Стандарду 13: Радити на едукацији студената по питању њихове улоге у 
самовредновању и обезбеђењу квалитета; Интензивирати активности на едукацији 
студената о предностима и значају њихове ангажованости у раду стручних тела 
факултета, Путем директне комуникације перманентно упознавати студенте са 
одлукама стручних тела факултета и ефектима корективних мера, Основати посебан 
ресор у оквиру Судентског парламента чији би примарни задатак био финансирање 
ваннаставних активности студената. 

Предлози за побољшање стандарда 13 
- Унапредити процедуру анкетирања како би број студената био већи, тиме би 

и резултати били веродостојнији; 
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- Стално радити на образовању студената на пољу унапређења квалитета свих 
делатности на Факултету у чему су они кључни фактор унапређења квалитета 
дипломираних студената. 

 
14. СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА  
      КВАЛИТЕТА 
 
Агрономски факултет у Чачку приложио је сву потребну документацију о 

квалитету систематског праћења и периодичне провере квалитета.  На основу тога 
може се констатовати следеће:  

– Агрономски факултет у Чачку има систем обезбеђења квалитета који се 
састоји од усвојених процедура и регулаторних одредаба Статута Агрономског 
факултета које се односе на квалитет. 

– Агрономки факултет у Чачку има формирану Комисију за квалитет која се 
састоји од наставника, сарадника, студената и ненаставног особља. 

 Комисија за обезбеђење квалитета за потребе Факултета организује, 
контролише и унапређује рад на:  

• спровођењу утврђених стандарда и поступака за оцењивање квалитета и 
обављање свих задатака које у том процесу имају субјекти у систему обезбеђења 
квалитета Факултета;  

• обезбеђењу услова и инфраструктуре за редовно, систематско 
прикупљање и обраду података потребних за оцену квалитета у свим областима које су 
предмет самовредновања;  

• обезбеђењу редовне повратне информације од послодаваца, представника 
Националне службе за запошљавање, својих бивших студената и других одговарајућих 
организација о компетенцијама студената који заврше одређени ниво студија; 

• обезбеђењу података потребних за упоређивање са страним 
високошколским установама у погледу квалитета и  

• обављању периодичне провере и самовредновања нивоа квалитета током 
којих сагледава спровођење утврђене стратегије и поступака за обезбеђење квалитета, 
као и достизање жељених стандарда квалитета. 

 Комисија за обезбеђење квалитета Агрономског факултета укључена је у 
спровођење интерних и екстерних провера квалитета у циљу сертификације, надзора или 
ресертификације високошколске установе, студијских програма и диплома. 

Поред усвојене Стратегије обезбеђења квалитета и именовања Комисије за 
квалитет, ради унапређења стандарда квалитета рада, Агрономски факултет је усвојио 
различите процедуре и мере и прецизно је одредио субјекте обезбеђења квалитета:  

• утврдио је акциони план за спровођење стратегије,  
• усвојио је стандарде  и  поступке  за  обезбеђење  и  унапређење  квалитета 

рада,  
• усвојио је план  рада  и  процедуре  за  праћење  и  унапређење  квалитета, 
• усвојио је поступке који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе,  
• усвојио је поступке и процедуре којима факултет крајем сваког семестра 

спроводи анкете студената о свим сегментима квалитета рада на факултету, 
усвојио је поступке и процедуре прикупља мишљење  дипломираних  студената 

о стеченим знањима и прикупља мишљење послодаваца о стеченим квалификацијама 
свршених студената Агрономског факултета. 

Предлози за побољшање стандарда 14 
− унапредити мотивисаност студената да масовније и квалитетније учествују у 

анкетирању, 
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− предузети мере за повећање заинересованости запослених за учешће у 
анкетирању. 

 
15. ЗАКЉУЧНИ КОМЕНТАР 
 
Агрономски факултет у Чачку остварио је циљеве и испунио стандарде 

постављене Стандардом „Стратегија обезбеђења квалитета“, јер има усвојену 
Стратегију обезбеђења. Усвојен је Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења 
квалитета, који садржи све потребне елементе и има усвојен документ који јасно 
дефинише Мере и субјекте обезбеђења квалитета у Установи. Сва документа везана за 
систем квалитета су доступна јавности све време. 

• Повољни елементи 
− Постојање Политике обезбеђења квалитета и Комисије за обезбеђење 

квалитета; Стално праћење и унапређење стандарда и процедура за обезбеђење 
квалитета; Редовно спровођење Анкета о дефиисаним процедурама; Подношење 
Извештаја о ефикасности студирања и спровођења корективних мера.  

− Дефинсани поступци континуираног праћења квалитета студијских програма; 
Усклађеност циљева студијског програма и исхода учења; Позитивна оцена студијских 
програма од стране студената са становишта њихове припремљености за 
професионални рад и наставак школовања. 

− Добра и одговарајућа компетентност наставника и сарадника; Интерактивно 
учешће студената у наставном процесу; Повезаност наставног процеса и привреде; 
Систематско праћење  и оцењивање квалитета наставе и одличан рад ненаставног 
особља и стручних служби Факултета.  

− Садржај курикулума студијских програма који се изводе на Агрономском 
факултету у Чачку, као и наставне методе за њихову примену одговарају постизању 
циљева тих студијских програма и њихових исхода учења. 

− Сва правна акта Установе су усклађена са постојећом законском регулативом, 
те су надлежности органа управљања и пословођења јасно дефинисане; Комуникација и 
координација органа управљања и органа пословођења обезбеђује несметано 
управљање високошколском установом; Врши се редовна евалуација рада органа 
управљања и стручних служби од стране студената, наставног и ненставног особља;  

− Усклађени просторни капацитети са укупним бројем студената (око 6,16 
m2/студент); Установа поседује одговарајућу и савремену техничку, лабораторијску и 
другу опрему,  која обезбеђује квалитетно извођење наставе, као и спровођење научних 
истраживања. Обезбеђен је стални и неометан приступ различитим врстама 
информација у електронском облику и информационим технологијама, како у научно-
истраживачке тако и у образовне сврхе.  

− Учешће студената у органима управљања и пословођења Установе; Aктивно 
учешће студената у раду Комисије за обезбеђење квалитета;  

* Слабости 
− Недовољно материјалних средстава за перманентну едукацију наставног 

кадра и њиховог усавршавања. 
− У наредном периоду потребно је повећати број наставника и сарадника који 

учествују у Међународним пројектима. 
− Недовољан број запослених у секретаријату Факултета. 
− Повећати учешће наставника у руковођењу пројектима које финансира 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 
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− Слабо учешће уџбеника предметних наставника у укупној поктивености 
обавезних предмета.  

− Нерешено питање 100 ха обрадиве површине у сопственом власништву. 
• Мере за отклањање слабости и предлог мера и активности за 

унапређење    квалитета високошколске установе 
− Потребно је да Комисија за обезбеђење квалитета и остали субјекти система 

обезбеђења   квалитета   перманентно   прате,   сагледавају   и   евалуирају   његову 
примену, како би се стекао увид у његове практичне ефекте и оценило остваривање 
планираних циљева. За случај да поједини стандарди и механизми за обезбеђење 
квалитета не буду верификовани у пракси, потребно је извршити неопходне измене и 
допуне постојећих правилника. Такође, утврђене стандарде и мере за обезбеђење и  
унапређивање  квалитета  потребно је  периодично  преиспитивани  у  циљу  
њиховог унапређења. 

− Стално ажурирање стандарда и процедура за обезбеђење квалитета у складу 
са развојем Установе; Редовно информисање запослених о променама стандарда и 
процедура за обезбеђење квалитета; Обука студената за спровођење анкетних 
испитивања. 

− Обнављати опрему за наставу и научну делатност. 
− Набављати нову, савремену опрему за лабораторије. 
− Осавремењавање студијских програма; Праћење светских трендова у сфери 

образовања.; Испитивање послодаваца о врстама неопходних знања и вештина којима 
треба да располаже дипломирани инжењер првог и другог степена; Испитивање 
свршених студената о потребним знањима за боље укључење у рад итд.  

− Потребно је да Установа пружи организовану подршку наставницима и 
сарадницима ради унапређења њихових педагошких способности, посебно за примену 
интерактивних облика рада и адекватно праћење рада студената и оцењивање њихових 
знања и вештина. Успостављање чвршће сарадње са привредом. 

− Унапредити  сарадњу  са  домаћим  и  страним научноистраживачким 
установама ради реализације заједничких пројеката. Унапредити сарадњу Установе са 
привредним субјектима, са Министарством просвете и науке Србије у циљу обезбеђења 
средстава за унапређење квалитета наставног и научног процеса Факултета. 

− Подстицање наставника и сарадника на учешће у конкурсима за међународне 
пројекте и пружање помоћи у изради пројектне документације 

− Вођењем  дугорочне  кадровске  политике, Установа ће обезбедити: континуи-
рани  развој  као  образовне  и  научне  институције; континуирано усавршавање 
наставника и сарадника; довољан број квалитетних наставника и сарадника; 
оптималну кадровску структуру наставног кадра; оптималну старосну структуру  
наставног  кадра;  стварање  научног  подмлатка  кроз  добру  селекцију младих 
кадрова. 

− Потребно је у  наредном  периоду организовати за наставнике и сараднике   
обуку за примену новоуспостављеног  система праћења рада и оцењивања знања 
студената, као и обуку за примену савремених метода оцењивања. 

− Пожељно је припремити  посебан програм допунске наставе, намењен 
студентима  који су апсолвирали  током  последњих  пет година,  а још  увек  нису 
дипломирали, како би их мотивисао и помогао им да окончају студије. 

− Потребно је прецизније дефинисати критеријуме на основу којих се оцењује 
обимност уџбеника у складу са ЕСПБ, као и критеријуме актуелности уџбеника у 
складу са динамиком промена различитих   правних   области,   који   ће   бити   
предмет   преиспитивања   једном годишње. Иако библиотечки фонд по свом обиму, 
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квалитативно и квантитативно испуњава стандарде, непрекидно попуњавање и 
ширење библиотечког фонда спада у континуирани рад због тога што квалитет и 
савременост  литературе  утичу на квалитет наставног процеса. 

− Потребно је да Установа појача активности за обезбеђење средстава за 
финансирање научноистраживачког  и  стручног  рада,  као  и  да пронађе  начине за 
диверзификацију пословања у циљу проширења извора финансирања. 

− Да би се на квалитативно  вишем нивоу обезбедило активно  учешће 
студената,  Установа мора радити на ширењу организационе  културе квалитета кроз 
даље подржавање и мотивисање студената за учешће у обезбеђењу квалитета, како би 
им се приближила и објаснила концепт система квалитета и значај њихове улоге у 
систему као и у функционисању наше академске заједнице 

− Перманентно прибављање информација од послодаваца и бивших студената 
о компетенцијама дипломираних студената.  

− Оно што је неопходан корак Установе је и успостављање ближе сарадње са 
Националном службом за запошљавање. 

 
Агрономски факултет Универзитета у Крагујевцу је квалитетно обрадио 

извештај о самовредновање и показао да испуњава све циљеве и задатке 
предвиђене стандардима. Агрономски факултет је релативно мала високошколска 
установа, добро организована,  која води рачуна о свим процесима рада на 
Факултету, чиме је у великој мери доказала да поштује принципе Болоњског 
процеса и Закона о високом образовању Републике Србије.  

Посебно истичемо висок квалитет наставника, сарадника и ненаставног 
особља и одличне међуљудске односе што је гаранција образовања кадрова за 
понос Републике Србије. 
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 - Националном савету за    П Р Е Д С Е Д Н И К 
   високо образовање                                              ___________________              
 - Министарству просвете и науке                       Проф. др Вера Вујчић 
 - Установи                                        
 - Архиви КАПК                   


