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УВОД
Извештај о самовредновању Факултета за медије и комуникације (даље:
Факултет) од школске 2017/18. до школске 2019/20. године резултат је
поступка самовредновања које се, сходно правилима, предузима у четвртој
години од акредитације високошколске установе, односно студијских програма,
за период од претходне три године. Израђен је сходно члану 25. Закона о
високом образовању (Службени гласник РС, бр. 88/2017, 17/2018 и 73/2018,
67/19 и 6/20), у свему према стандардима које је прописао Национални савет за
високо образовање Правилником о стандардима за самовредновање и
оцењивање квалитета високошколских установа од 25. 2. 2019. (Службени
гласник, бр. 13/19) и према интерном акту Факултета, Правилнику о
стандардима и поступцима за обезбеђивање квалитета и самовредновање од
19.11.2020. године. Извештај је сачињен у склопу припреме документације ради
поновне акредитације установе и студијских програма (у складу са чланом 3.
став 5. Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета
високошколских установа).
Извештај прати форму прописану Упутством за припрему Извештаја о
самовредновању високошколске установе. У првом делу је наведен историјат и
основни подаци о установи, у другом делу је извршено самовредновање у свим
областима оцене квалитета, како за установу, тако и за студијске програме које
установа реализује, док су у трећем делу извештаја садржани прилози.
Сваки од стандарда описан је, анализиран (декрипцијом и применом
SWOT матрице), а на темељу те анализе дата је оцена о испуњености стандарда
и предлози за побољшање постојећег стања у појединој области (ако је за тиме
било потребе). SWOT анализом су установљене предности, слабости,
могућности и опасности уз оцену појединих елемената: високо значајно (+++),
средње значајно (++), мало значајно (+) и без значајности (0). Анализа и оцене
Комисије за обезбеђење квалитета темеље се на подацима из наведених
прилога.
Саставни део извештаја документације за самовредновање су посебно
исказани показатељи за стандарде 4, 5, 7-14 за сваки од студијских програма,
који су у извештајном периоду реализовани на Факултету, уз додатак
показатеља за стандард 15 везано за студијски програм докторских студија,
урађени према нарочитом моделу, којим су посебни прилози за сваки
акредитован студијски програм инкорпорисани у текст извештаја уз сваки
стандард, како би се избегло непотребно понављање, а да би се истакли
особени показатељи квалитета сваког студијског програма.
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Извештај је сачинила Комисија за обезбеђење квалитета у саставу: проф.
др Жарко Цвејић, проф. др Ана Петров, проф. др Кристина Брајовић Цар,
Маријана Јовановић и Никола Србиновски.
Извештај о самовредновању је достављен Научно-наставном већу на
усвајање.
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ИСТОРИЈА И ОСНОВНИ ПОДАЦИ О
УСТАНОВИ

Кратак историјат Факултета
Факултет за медије и комуникације у Београду (даље Факултет) основан
је 2006. године. Регистрован је решењем Mинистарства просвете и спорта
Републике Србије број 612-00-272/2005-04 од 28. фебруара 2006. године.
Факултет је уписан урегистарски уложак бр. 5-917-00 на основу решења
Трговинског суда у Београду Фи. 131/06 од 10. маја 2006. године.
До сада су установа, као и студијски програми Факултета акредитовани у
редовним периодичним циклусима. Комисија за акредитацију и проверу
квалитета Реублике Србије издала је до сада следеће дозволе за рад и уверења о
акредитацији установе и студијских програма на Факултету за медије и
комуникације:
Дозволе за рад
· Решење о испуњености услова за почетак рада број 612-0000272/2005/04 од 28.02.2006. године;
· Дозвола за рад број 612-00-00037/2010-04 од 08.02.2010. године;
· Решење о допуни дозволе за рад број 612-00-00513/2010-04 од
29.06.2010. године;
· Решење о допуни дозволе за рад број 612-00-00375/2016-06 од
01.03.2016. године;
· Решење о допуни дозволе за рад број 612-00-02144/2017-06 од
19.09.2017. године;
Уверења о акредитацији високошколске установе
· Уверење о акредитацији високошколске
1435/2008-04 од 20.03.2009. године;
· Уверење о акредитацији високошколске
00074/2015-04 од 12.06.2015. године;
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Уверења о акредитацији студијских програма
· Уверење о акредитацији студијског програма ОАС4 – КОМУНИКАЦИЈЕ И
ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ број 612-00-00074/2015-04 од 05.06.2015. године;
· Уверење о акредитацији студијског програма ОАС4 – НОВИНАРСТВО И
СТУДИЈЕ МЕДИЈА број 612-00-00074/2015-04 од 05.06.2015. године;
· Уверење о акредитацији студијског програма ОАС4 – ПСИХОЛОГИЈА број
612-00-00074/2015-04 од 05.06.2015. године;
· Уверење о акредитацији ИМТ студијског програма Основне академске
студије – ДИГИТАЛНЕ УМЕТНОСТИ број 612-00-01307/2012-04 од
13.12.2013. године;
· Уверење о акредитацији студијског програма Основне академске студије
– СОЦИЈАЛНИ РАД број 612-00-01486/2013-04 од 09.04.2014. године;
· Уверење о акредитацији студијског програма ОАС4 – СТУДИЈЕ
ПОЛИТИКЕ: СВЕТ, ОДНОСИ, ЗАЈЕДНИЦЕ број 612-00-01171/2015-06 од
10.02.2017. године;
· Уверење о акредитацији студијског програма МАС1 – КОМУНИКАЦИЈЕ И
ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ број 612-00-00074/2015-04 од 05.06.2015. године;
· Уверење о акредитацији студијског програма МАС1 – ПРИМЕЊЕНА
ПСИХОЛОГИЈА број 612-00-00074/2015-04 од 05.06.2015. године;
· Уверење о акредитацији студијског програма МАС – ДИГИТАЛНЕ
УМЕТНОСТИ број 612-00-01163/2012-04 од 25.10.2013. године;
· Уверење о акредитацији студијског програма МАС – СОЦИЈАЛНИ РАД
број 612-00-01486/2013-04 од 09.04.2014. године;
· Уверење о акредитацији студијског програма МАС1 – УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА број 612-00-00074/2015-04 од 29.05.2015.
године;
· Уверење о акредитацији студијског програма МАС1
– МАСТЕР
АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ
САВРЕМЕНЕ
ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЕ
ХУМАНИСТИКЕ И ТЕОРИЈЕ УМЕТНОСТИ број 612-00-00245/2015-04 од
11.03.2016. године;
· Уверење о акредитацији студијског програма МАС – МЕЂУНАРОДНИ
ОДНОСИ И ДИОПЛОМАТИЈА број 612-00-00624/2016-04 од 16.12.2016.
године;
· Уверење о акредитацији студијског програма мастер академских студија
(МАС)
ПРОИЗВОДЊА
ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ
СЕРИЈА
број
612-0000306/8/2019-03 од 08.05.2020. године.
· Уверење о акредитацији студијског програма Докторске академске
студије – ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ САВРЕМЕНИХ УМЕТНОСТИ И
МЕДИЈА број 612-00-00246/2015-04 од 16.09.2016. године;
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Одлуке о акредитацији за обављање научноистраживачке делатности
· Одлука о акредитацији Факултета за обављање научноистраживачке
делатности број 021-01-17/86 од 18.07.2013. године
· Одлука о акредитацији Факултета за обављање научноистраживачке
делатности број 660-01-00007/24 од 12.10.2017. године
Подаци о акредитованим студијским програмима који се реализују на
Факултету за медије и комуникације, са решењима о добијеној акредитацији
(скенирани документи) налазе се на интернет страници Факултета
(https://fmk.singidunum.ac.rs/akreditacija/), а такође су наведени на страни 49.
Водича кроз акредитоване студијске програме у Републици Србији, од 9. 2. 2018.
године доступног на интернет страници Комисије за акредитацију
(https://www.kapk.org/sr/).

Унутрашња организација Факултета
Органи Факултета
Структура унутрашње организације Факултета уређена је у складу са
законом који регулише област високог образовања, оснивачким актом и
општим актом установе. Факултет има председника Факултета као инокосни
орган, орган управљања, орган пословођења, стручни орган, орган студената.
Орган управљања Факултета је савет, орган пословођења – декан, стручни
орган – наставно-научно веће, и орган студената – студентски парламент.
Председник Савета је и председник Факултета.
1. Савет има седам чланова од којих шест чланова именује већински
оснивач, а једног бира Студентски парламент Факултета. Мандат чланова
Савета траје четири године од дана конституисања Савета. Надлежност Савета
јесте да управља имовином и добити Факултета, доноси финансијски план,
утврђује политику запошљавања и развоја Факултета, надзире рад органа
пословођења и доноси акте у оквиру своје надлежности.
2. Орган пословођења је декан, коме у раду помажу, а по потреби га и
замењују, продекан за организацију наставе и продекан за научноистраживачку
делатност, продекан за међународну сарадњу и продекан за наставу и
студентска питања. Декан се бира из реда наставника на период од три године.
Неки од најважнијих послова декана су да: заступа Факултет; предлаже
доношење аката Савету, Наставно-научном већу и другим органима Факултета,
организује и руководи радом служби Факултета; стара се о законитости рада
Факултета и врши друге послове предвиђене статутом Факултета.
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Продекане Факултета, из редова наставника, именује и разрешава
председник Факултета. Њихов мандат траје најдуже три године.
3. Стручни орган је наставно-научно веће. Наставно-научно веће чине
председник Факултета, декан, продекани, руководиоци департмана,
руководиоци
научно-истраживачке
односно
уметничко-истраживачке
јединице, помоћници председника Факултета и помоћници декана Факултета.
Наставно-научно веће може да формира комисије и друга радна тела.
Наставно-научно веће, између осталог, утврђује предлог статута
установе и других општих аката или одлука за чије је доношење надлежан
Савет Факултета или Универзитет, доноси студијске програме за студије првог,
другог и трећег степена, за студије на даљину или посебне програме (за
даровите студенте и слично), доноси програм научноистраживачког рада и
развоја научноистраживачког подмлатка, утврђује предлог финансијског плана
за сваку школску годину и предлоге извештаја о пословању, именује комисије и
друга тела, одлучује у области издавачке делатности и доноси акта у оквиру
своје надлежности.
Статус посебног стручног органа који се оснива ad hoc има комисија за
прописе, чији се састав, трајање мандата и делокруг рада одређује посебном
одлуком, у случају потребе.
У наставно-научном већу, као и у телима и органима тог већа
представници студената су заступљени најмање са 20%,
4. Орган студената је студентски парламент који има 20 чланова. За
члана Студентског парламента може бити изабран сваки студент/киња
Факултета, који је уписан/на на студије најкасније у школској години у којој се
бира Студентски парламент. Избор чланова парламента врши се у месецу
априлу према поступку који је регулисан општим актом установе. Мандат члана
студентског парламента траје две године. Студентски парламент има
председника и заменика председника.
Организационе јединице Факултета
Факултет своју делатност остварује кроз посебне организационе
јединице: департмана, научно-истраживачких јединица, односно уметничкоистраживачких јединица, библиотеке, Центра за издаваштво и стручних служби
Факултета.
1. Департман је наставно-научна односно наставно-уметничка
организациона јединица Факултета која обједињује рад наставника и
сарадника одговарајућих ужих научних, односно уметничких области и
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образује се ради организовања и извођења наставе из наставних предмета у
оквиру једног или више студијских програма.
На Факултету су организовани следећи департмани:
·

Департман за медије и комуникације;

·

Департман за психологију;

·

Департман за дигиталне уметности;

·

Департман за социјални рад;

·

Департман за критичке студије политике;

·

Департман за хуманистику и теорију уметности и медија

2.
Научно-истраживачке
јединице,
односно
уметничкоистраживачке јединице су организационе јединице Факултета у оквиру којих
Факултет остварује научноистраживачки, уметнички и истраживачко-развојни
рад који је у функцији развоја науке и уметности и унапређивања делатности
Факултета.
3. Центар за издаваштво је организациона јединица Факултета која
организује издавање и објављивање књига, уџбеника, монографија, студија,
чланака, скрипти и других научних и стручних радова.
4. Библиотека је организациона јединица Факултета која обавља
библиотечко- информационо-документационе послове за потребе студената,
наставника и сарадника Факултета
5. Стручна служба Факултета је организациона јединица Факултета која
обавља послове за потребе Факултета.
Кабинет председника Факултета и декана се образује за извршавање
послова за потребе председника Факултета и декана.
У Стручној служби Факултета обављају се управни, правни, кадровски,
рачуноводствени, административни, библиотечки, издавачки, информатички,
технички и други послови који су од заједничког интереса за обављање
делатности Факултета.
Факултет има следеће службе:
·

Служба за материјално-финансијске послове;

·

Служба за нормативно-правне послове;

·

Служба за међународну сарадњу и развој;
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·

Студентска служба;

·

Служба за односе са јавношћу и маркетинг;

·

Служба за студентску праксу и каријерно саветовање;

·

Служба за координацију наставе и подршку настави;

·

Служба за информационе системе;

·

Техничка служба.

Радом наведених служби руководи секретар, у складу са инструкцијама
председника Факултета.

Делатност Факултета
Факултет за медије и комуникације је високошколска установа, основана
ради обављања делатности високог образовања, научноистраживачке,
експертскоконсултанске и издавачке делатности.
Факултет обавља следеће делатности:
Претежна делатност Факултета је:
85.42 Високо образовање.
Осим претежне делатности, Факултет може да обавља и следеће
делатности:
·

остало образовање – шифра 85.5

·

остало образовање – шифра 85.59

·

помоћне образовне делатности – шифра 85.60

·

научно истраживање и развој – шифра 72

·

истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама шифра 72.20

·

издавање књига - шифра 58.11

·

издавање часописа и периодичних издања - шифра 58.14

·

остало, издавачка делатност - шифра 58.19

·

трговина на мало књигама у специјализованим продавницама шифра 47.61
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·

трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у
специјализованим продавницама - шифра 47.62

·

трговина на мало предметима за културу
специјализованим продавницима - шифра 47.6

·

консултантске активности
управљањем шифра 70.22

·

делатност библиотека и архива - шифра 91.01

·

консултативне делатности у области информационе технологије шифра 62.02

·

рачунарско програмирање - шифра 62.01

·

управљање рачунарском опремом - шифра 62.03

·

обрада података, хостинг и сл. - шифра 63.11

·

делатност комуникација и односа с јавношћу – шифра 70.21

·

организовање састанака и сајмова – шифра 82.30

·

изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање
њима – шифра 68.20

у

вези

с

и

рекреацију

пословањем

и

у

осталим

Поред наставне и образовне делатности, Факултет је од свог оснивања
започео интензиван развој међународне сарадње са посебним акцентом на
научно-истраживачке, стручне и уметничке пројекте и издавачку делатност.
Научно-истраживачки рад на Факултету за медије и комуникације одвија се
кроз основна, развојна и примењена истраживања у области друштвених,
психолошких, културно-историјских и културно-књижевних наука, носећа
грана науке је хуманистика (културолошке науке и комуникологија), а
појединачна истраживања везана су за научне дисциплине студија културе,
медија, комуникологије, студија рода, менаџмента у култури, студија
дигиталних уметности, визуелне историје и психологије.
Поред наведених делатности, Факултет обавља и делатности које служе
и које се уобичајено обављају уз те делатности, с тим што их обавља повремено
и у мањем обиму. Факултет може да обавља и друге делатности за које се не
захтева посебна дозвола, у складу са законом.
Делатност Факултета заснована је на следећим принципима:
· академским слободама и академској аутономији;
· јединству наставе и научно-истраживачког рада;
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· отворености према јавности и грађанима;
· уважавању хуманистичких и демократских вредности европске и
националне традиције;
· поштовању људских права и грађанских слобода, укључујући забрану
свих видова дискриминације;
· усклађивању са европским системом високог образовања и унапређењу
академске мобилности наставника и студената;
· прихватању међународних стандарда у области високог образовања и
стварању услова за њихову рационалну примену;
· учешћу студената у управљању и одлучивању, посебно у вези са
питањима која су од значаја за квалитет наставе;
· афирмацији конкуренције образовних и истраживачких делатности и
повећања квалитета и ефикасности високообразованог система;
· обезбеђивању квалитета и унапређењу ефикасности студирања;
· сарадњи свих учесника у процесу рада на основама међусобног
уважавања, толеранције и поштовања стручне компетентности.
Наставна делатност
У вршењу делатности високог образовања, Факултет организује и
спроводи основне академске студије, мастер академске студије и докторске
академске студије, у складу са добијеним актима о акредитацији установе и
студијских програма.
Наставни планови и програми усклађени су са принципима Болоњске
декларације увођењем европског система преноса бодова ECTS (European Credit
Transfer System) и применом начела која гарантују квалитет наставе и
наставног процеса:
· Рад у малим групама, непосредан контакт са предметним наставницима.
· Практична провера стечених знања, креативне радионице.
· Развој менаџерског и предузетничког духа.
· Изучавање пословне етике и комуникација.
· Примена менторства и развој креативности.
· Стицање низа hard и soft вештина.
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· Континуирано праћење и евалуација квалитета студијских програма,
управљања, наставног и ненаставног особља и ресурса, у складу са
потребама студената, као и предузимање адекватних корективних мера;
· Иновирање свих процеса рада у складу са најбољим домаћим и
иностраним праксама, као и резултатима евалуације, са посебним
акцентом на курикулуме, наставно-научне методе, научноистраживачки
рад и литературу;
· Један стручни предмет је усклађен са програмом Google Academy, након
чега студенти добијају званични сертификат ове компаније.
На Факултету за медије и комуникације су се током посматраног
перриода реализовали следећи студијски програми:

Комуникације и односи с јавношћу
Студијски програми на
основним академским
студијама

Новинарство и студије медија
Психологија
Социјални рад
Студије политике: свет, односи, заједнице
Комуникације и односи с јавношћу
Примењена психологија
Дигиталне уметности

Студијски програми на
мастер академским
студијама

Социјални рад
Управљање људским ресурсима
Мастер академске студије савремене
трансдисциплинарне хуманистике и
теорије уметности
Међународни односи и дипломатија
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Студијски програми на
докторским академским
студијама

Трансдисциплинарне студије савремене
уметности и медија

Научноистраживачка делатност
Факултет организује научноистраживачки рад непосредно, као
равноправну компоненту своје основне делатности, са циљем унапређивања
квалитета наставе, увођења студената у научноистраживачки процес и
образовање научног подмлатка.
У посматраном периоду деветоро наставника и сарадника Факултета за
медије и комуникације било је ангажовано на пројектима Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Реч је о четири
пројекта из категорије домаћих фундаменталних научно-истраживачких
пројеката и два пројекта из области интердисциплинарних истраживања.
Факултет обавља научноистраживачки рад као равноправну компоненту
своје основне делатности, са циљем унапређивања квалитета наставе, увођења
студената у научноистраживачки процес и образовања научног подмлатка. У
остваривању научноистраживачке делатности, наставници и сарадници
Факултета:
· припремају план и програм ангажовања на истраживачким пословима,
· организују рад на истраживачким и консалтинг пројектима,
· организују семинаре, научне скупове и друге облике научних и стручних
састанака,
· старају се о објављивању резултата научноистраживачког рада,
· обављају и друге послове везане за остваривање научне компоненте
делатности Факултета.
Поред учешћа наставника и сарадника Факултета за медије и
комуникације на пројектима Министарства за просвету и науку Републике
Србије, на Факултету се реализују и други мултидисциплинарни и
интердисциплинарни пројекти.
У циљу обезбеђивања повољнијих услова за обављање истраживачке
праксе студената, израду завршних радова, Факултет има успостављену
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сарадњу са одговарајућим научноистраживачким институцијама у земљи и
иностранству.
Садржај и резултати научноистраживачког и стручног рада су усмерени
ка реализацији циљева Факултета сходно националним и европским
стандардима високог образовања. Знања до којих се долази спровођењем
научноистраживачког и стручног рада се укључују у наставни процес.

Циљеви (мисија) Факултета
У Стратегији обезбеђења квалитета Факултета бр. 176/01 од 11.06.2012.
године наведено је да Факултет настоји да се развије у модерну, европску
високошколску установу, препознатљиву по наставним, научним и стручним
достигнућима свог наставног особља и својих свршених студената и
последипломаца. Према томе, циљ Факултета јесте да по својим истраживачким
и образовним активностима, програмима и концепцијом буде препознат као
модерна, европског ранга квалитетна научна, истраживачка, стручна и
високообразовна институција.
Наша мисија је стварање знања, образовања и истраживања које ће
студенткињама и студентима обезбедити успешне научне, уметничке и
пословне каријере и унапредити друштво, науку о друштву, медије, културу и
уметност у нашој земљи. Наша мисија је да створимо амбијент који инспирише
и промовише културу иновације, амбиције и заједнице; да образујемо студенте
који са интегритетом и знањем, сигурни у себе, обликују друштво у којем живе;
и да створимо услове за образовање које промовише интелектуалну
иницијативу и највише академске стандарде у нашем друштву.
Мисија Факултета истовремено је и полазиште у остваривању политике
обезбеђења квалитета, а то је, да се кроз интеракцију научноистраживачког
рада и пружање образовних услуга:
1) студентима пруже врхунска знања, како би били оспособљени да касније
кроз своје професије пружају корисницима услуге највишег квалитета,
2) развије жеља студената за сталним усавршавањем, омогући такво
усавршавање и да се упуте у основе научноистраживачког рада,
3) организује и спроводи континуирана едукација у области за које се
школују за шири круг корисника.
и

Основно опредељење Факултета јесте да, у складу са важећим прописима
затхтевима за усаглашавања са процесима европске интеграције
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високошколског образовања (у оквиру Болоњског процеса и ширења European
Higher Education Area), задовоље потребе корисника и друштва у целини.
Своју визију и мисију, која је заснована на истим полазиштима
дефинисана и у Стратегији за обезбеђење квалитета, Факултет је опредељен да
обезбеди кроз:
·
·
·
·
·
·

висок квалитет наставе;
висок квалитет наставног и другог особља;
висок квалитет научно-истраживачког рада;
висок квалитет опреме;
испуњење захтева студената и
задовољење захтева друштва.

Основни подаци о институцији

Пун назив Факултета: Факултет за медије и комуникације у Београду
Скраћени назив Факултета: ФМК
Назив Факултета на енглеском језику: Faculty of Media and Communications
Седиште: Београд, општина Савски Венац, Улица Карађорђева бр. 65.
Матични број: 17646362
ПИБ: 104458524
Телефон: +381 11 26 26 474
Факс: +381 11 26 28 124
Имејл: fmk@singidunum.ac.rs
Интернет презентација Факултета: http://www.fmk.singidunum.ac.rs/
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ИЗВЕШТАЈ О ИСПУЊЕНОСТИ
ПОЈЕДИНАЧНИХ СТАНДАРДА НА НИВОУ
УСТАНОВЕ
ИСПУЊЕНОСТ СТАНДАРДА
Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета

1) Опис стања
На предлог Комисије за обезбеђивање квалитета Савет Факултета за медије и
комуникације у Београду је усвојио Стратегију обезбеђења квалитета која садржи
следеће елементе:
1. Основна опредељења систематског унапређења квалитета у свим областима
обезбеђења квалитета,
2. Субјекти обезбеђења квалитета,
3. Мере обезбеђења квалитета,
4. Повезаност образовне, научноистраживачке и стручне делатности.
Стратегија обезбеђења квалитета Факултета за медије и комуникације у
Београду је доступна свим запосленима, студентима и јавности.
Органи Факултета за медије и комуникације - Комисија за обезбеђивање
квалитета,
Наставно-научно веће Факултета и Савет Факултета периодично
преиспитују, разматрају остваривање елемената стратегије и доносе одговарајуће
закључке и корективне мере за њено унапређење.
Стратегија обезбеђења квалитета је била предмет проверавања у оквиру
процеса свеобухватног преиспитивања система квалитета.
Као приватна високошколска установа у Србији, која се у потпуности ослања
на сопствене материјалне и техничке ресурсе и не ужива субвенције и подршку из
буџета Републике, Факултет за медије и комуникације има посебан интерес да
систематски спроводи и унапређује мере и поступке квалитета свих аспеката рада и
функционисања установе. Студенти, родитељи, послодавци и партнери Факултета су
истовремено и клијенти наше установе који исказују високи степен свести о својим
правима да за новац, време и поверење које улажу у нашу установу добију
квалитетно образовање, знања, вештине и компетенце које ће студенте у пуном
смислу припремити за учешће у друштвеном, економском и привредном животу
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земље.
У том смислу, Факултет улаже изузетан напор у анализу и унапређење
студијских програма и квалитета наставе и предавача, са циљем да очува и унапреди
њихову релевантност. Само улагањем у унапређење квалитета рада и непрестаним
праћењем свих области деловања установе, Факултет може да расте и да се развија у
складу са амбициозним циљевима које смо пред себе поставили. У овој фази развоја,
Факултет је поставио законом прописану инфраструктуру и уложио значајне
материјалне, кадровске и технолошке ресурсе у спровођење свих прописаних мера,
поступака и активости које имају за циљ унапређење квалитета. Кроз сарадњу са
партнерским високошколским установама у земљи и иностранству и кроз стални
дијалог са колегама са других факултета и универзитета, у могућности смо да
размењујемо искуства и применимо најбоље праксе других установа.
Анализирајући досадашња искуства у унутрашњој и спољној евалуацији, остају
отворена нека од кључних питања у разумевању концепта квалитета у
високошколском образовању, а која значајно одређују даље смернице и активности у
овој области, а навешћемо само нека од ових питања:


Како успешно промовисати културу унапређења квалитета у контексту
високошколског образовања?



Какав тип лидерства и организационе културе су потребни да би такав процес
заживео - строга хијерархијска структура са јасно делегираним обавезама и
прописаним санкцијама или "лабавија" управљачка култура која би била више
децентрализована, дијалошка и демократска?



На који начин развити осећај припадања код запослених и мотивисати их
усвоје вредности, циљеве и мисију Факултета и дају најбоље од себе у
свакодневном раду?



Каква врста обуке и ресурса је потребна да би се унапредила култура
квалитета у установи и на који начин се, у том смислу, могу најефикасније и
најрационалније употребити дигиталне технологије?

2) SWOT анализа елемената стратегије обезбеђења квалитета
Анализа снаге, слабости, шанси и опасности (SWОТ) спроведена је јавним
исказима наставника на Наставно-научном већу Факултета за медије и комуникације
у Београду и административних служби и асистената на колегијуму са председником,
деканом и продеканима.
SWOT анализом обухваћени су следећи елементи стратегија обезбеђења
квалитета:
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-

опредељење Факултета за медије и комуникације за унапређење квалитета
и изградњу организационе културе квалитета,

-

мере за обезбеђење квалитета,

-

субјекти обезбеђења квалитета,

-

области обезбеђења квалитета и

-

повезаност образовне, научноистраживачке и стручне делатности.

СНАГЕ
-

Менаџмент, запослено наставно и ненаставно особље је опредељено за
унапређење квалитета у свим областима обезбеђења квалитета/+++ ;

-

Ради ефикасне примене система менаџмента квалитетом утврђени су
процеси који се редовно реализују, дефинисане су процедуре и правила за
реализацију процеса и упутства за праћење појединих процедура, као и
одговорности, односно превентивне мере у случају неусаглашености.
Преиспитивање и унапређење Стратегије обезбеђења квалитета Факултета
дефинисано је процедурама система менаџмента квалитетом/++;

-

Субјекти обезбеђења квалитета Факултета за медије и комуникације су сви
запослени, студенти и ненаставно особље за које су прецизно дефинисана
овлашћења и одговорности одговарајућим правилницима и/или
процедурама; Комисија за обезбеђивање квалитета и самовредновање;
адекватни информатички и други инфраструктурни ресурси: простор за
одвијање наставе, рачунарски кабинети, кабинети наставника и сарадника,
библиотека са адекватним библиотечким садржајем, интегрисани
информациони систем/++;

-

Факултет за медије и комуникације је опредељен за сарадњу образовне,
научноистраживачке и стручне делатности кроз примену резултата
научноистраживачког рада за потребе унапређења студијских програма,
курикулума и силабуса наставних предмета и препознат је као поуздана
високообразовна институција, партнер привреди, осталим домаћим и
иностраним научним и образовним институцијама и студентима/+.

-

Свим студентима Факултета је омогућено пружање адекватних садржаја,
простора за рад и свих неопходних услова за развој стручних
квалификација у оквиру Центра за стручну праксу и каријерно саветовање,
чиме се побољшава запошљивост студената /+++

-

Сарадња са другим образовним институцијама у иностранству у циљу
преузимања најбољих пракси. Наставници Факултета одлазе у студијске
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посете Универзитетима у иностранству, остварују се партнерства на
међународним пројектима, научним публикацијама и научним скуповима, и
редовно се организују гостујућа предавања наставника из иностранства на
Факултету за медије и комуникације. /+++
-

Увођење нових, савремених едукативних алата. Активно се користе
савремени софтвери за онлајн наставу, графички дизајн, видео продукцију,
обраду звука, психолошка истраживања и др: PSPP, SPSS, Adobe Creative
Suite, Google Workspace, Avid Pro Tools, Steinberg Cubase, Steinberg Nuendo,
OBS /+++

-

Захваљујући партенерској сарадњи са компанијом Google, стручни предмет
је усклађен са захтевима за сертификацију – након што положе испит из
овог предмета, студенти добијају званични сертификат ове компаније. /+++

-

Коришћење специјализованих едукативних алата за подршку учењу –
Факултет поседује Moodle платформу на којој су доступни сви материјали
за учење, као и посебни материјали за стицање додатних знања. /++

-

Континуирано подстицање иновација у настави – наставници похађају
стручне конференције, семинаре и обуке. На сваком департману се редовно
одржавају интерни састанци свих професора са циљем обезбеђивања
квалитета наставе и размене искустава на пољу иновације у настави. /+++

СЛАБОСТИ
-

Недовољно разумевање принципа Болоњске декларације и свих
импликација које проистичу из њене примене, како код запослених, тако и
код студената и родитеља +++

-

Недостатак кадрова обучених за менаџмент у високошколском образовању
"болоњског" типа, као и могућности за обуку постојећих кадрова унутар
граница земље++

-

Административно оптерећење наставника у систему квалитета се у
одређеној мери одражава на неке аспекте операционализације основних
циљева унапређења квалитета као што је целоживотно учење и
перманентно образовање/+++.

-

Преоптерећеност наставом и администрацијом утиче на смањење обима
истраживачких активности Факултета/++.

ШАНСЕ
-

сарадња са локалном управом и привредом/+++;

-

одлична сарадња са образовним установама кроз реализацију семинара за
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стручно усавршавање наставника/+++;
-

Добра сарадња са Комисијом за акредитацију и контролу квалитета од које
добијамо нова сазнања и савете у раду/+++

-

праћење професионалног развоја свршених студената (Алумни)/+;

-

перманентно образовање/++;

-

укључивање студената у истраживачки рад/++;

-

већа доступност међународних фондова/++;

-

развијање научне међународне сарадње и непосредно укључивање у
европски систем високошколског образовања/++.

ОПАСНОСТИ
-

Лоша репутација приватних факултета - велики број високошколских
установа није акредитован од стране Националног савета за високо
образовање /+++.

-

Недовољна подршка и неразумевање државних органа и друштва о
предностима развоја приватног сектора у високошколском образовању, а
која за резултат има онемогућавање приступа страним фондовима,
нарочито ЕУ /++
Нестабилан регулаторни и законодавни амбијент и стална промена
прописа и одредаба закона /++

-

Предлог мера и активности за унапређење стратегије обезбеђења
квалитета
На основу предложене SWOT анализе а у складу дефинисане стратегије са
визијом, мисијом и постављеним циљевима, Факултет за медије и комуникације је
донео предлог мера и активности за унапређење квалитета, чији је основни садржај:
-

Периодично преиспитивање и унапређење Стратегије за обезбеђење и
унапређење квалитета, најмање сваке треће године.

-

Даљи развој и унапређење институционалног оквира и организационе
инфраструктуре за систем управљања квалитетом.

-

Праћење и преиспитивање свих области обезбеђења квалитета:
утврђивање релевантних индикатора квалитета и поступака за
преиспитивање и унапређивање квалитета за сваку од дефинисаних
области.

-

Спровођење поступка самовредновања и оценеквалитета студијских
програма и Факултета као високошколске установе у складу са
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стандардима Националног савета за високо образовање.
-

Редовно и правовремено спровођење поступка акредитације за сваки
студијски програм, према стандардима које је прописао Национални савет
за високо образовање, а у складу са упутствима Комисије за акредитацију и
контролу квалитета РС.

-

Редовно извођење процеса интерног и екстерног анкетирања према
временским оквирима и стандардима прописаним у Акционом плану и
Програму евалуације Факултета, и то: интерна евалуација која обухвата
оцењивање
наставника од стране студената; стандарда квалитета
наставног процеса и услова студирања на Факултету за медије и
комуникације од стране студената; наставног процеса и активности
студената од стране наставника; научно-истраживачког рада наставног
особља; руководства од стране запослених; запослених од стране
руководства. Спољна евалуација одвија се путем анкетирања матураната
одабраних средњих школа на подручју Републике; пословног окружења;
дипломираних студената Факултета.

-

Праћење и унапређење квалитета студијских програма кроз проверу
циљева, структуре, ЕСПБ оптерећења, као и кроз осавремењивање садржаја
и стално прикупљање информација о квалитету програма од одговарајућих
пословних и јавних организација из окружења.

-

Редовно праћење проходности студената из једне у другу годину, просечне
оцене по годинама, броја дипломираних студената и прсоечне оцене на
основним и дипломским студијима, као и процентуално учешће
дипломираних у односу на број уписаних студената.

-

Праћење и преиспитивање свих области обезбеђења квалитета:
утврђивање релевантних индикатора квалитета и поступака за
преиспитивање и унапређивање квалитета за сваку од дефинисаних
области.

-

Доследна примена стандарда и критеријума за избор наставника,
асистената и сарадника, а према Закону о високом образовању и статутима
Универзитета и Факултета, као и стварање услова за перманентно
усавршавање у току рада.

-

Анализа наставног процеса, праћење квалитета наставе и предузимање
прописаних мера уколико се утврди да квалитет није на одговарајућем
нивоу.

-

Непрекидно подстицање, обезбеђење услова, праћење и провера резултата
научно-истраживачког и стручног рада и њихова интеграија у наставни
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процес.
-

Систематско праћење квалитета наставног материјала, библиотечких и
информатичких ресурса, као и квалитета простора и опреме, у сарадњи са
студентима, наставницима и ненаставним особљем Факултета.

-

Усавршавање поступака за формулацију и реализацију препорука и
корективних мера до којих се дошло у анализи резултата самовредновања.

-

Стручно усавршавање запослених који су ангажовани на организацији и
извођењу поступака самовредновања, евалуације и акредитације.

-

Подстицање студената да се активније укључе у процесе евалуације и
обезбеђења квалитета.

-

Редовно извештавање јавности о процесу и резултатима самовредновања и
промоција културе обезбеђења квалитета установе.

Прилог 1.1 - Стратегија обезбеђења квалитета
Прилог 1.2 - Мере и субјекти обезбеђења квалитета
Прилог 1.3 - Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета
Прилог 1.4 - Oдлукa о усвајању Акционог плана за спровођење стратегије
обезбеђења квалитета
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Стандард 2: Стандарди и поступци обезбеђења квалитета
-

Опис стања, анализа и процена стандарда

Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета уређени су следећим општим
актима Факултета за медије и комуникације:
-

Статутом Факултета за медије и комуникације;

-

Стратегијом обезбеђења квалитета;

-

Правилником о стандардима и начину и поступку обезбеђивања квалитета
на Факултету за медије и комуникације;

-

Правилником о самовредновању и оцењивању квалитета студијских
програма, наставе и услова рада;

-

Правилником о начину и поступку израде и одбране семинарског рада на
академским студијама;

-

Правилником о правилима и организацији основних академских студија;

-

Правилником о мастер академским студијама;

-

Правилником о докторским академским студијама;

-

Правилником о уџбеницима;

-

Правилником о раду библиотеке;

-

Правилник о провери знања и оцењивању студената;

-

Правилником о условима и поступку избора наставника и сарадника на
Универзитету Сингидунум;

-

Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа
наставника и сарадника на Факултету замедије и комуникације;

-

Правилником о начину, времену и поступку избора наставника страних
језика и наставника вештина;

-

Правилником о условима, начину и поступку избора сарадника ван радног
односа-демонстратора;

-

Правилник о условима и начину ангажовања гостујућег професора;

-

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова;

-

Правилником о издавачкој делатности.

Наставно-научно веће Факултета за медије и комуникације Универзитета
Сингидунум је на предлог Комисије за обезбеђивање квалитета усвојило Правилник
о стандардима и начину и поступку обезбеђивања квалитета на Факултету за медије
и комуникације и Стратегију обезбеђења квалитета у којима су дефинисани
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стандарди и поступци за обезбеђење квалитета свих области рада.
Правилник је у пуној сагласности са Правилником о стандардима за
самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа који прописује
Национални савет за високо образовање Републике Србије. Поступци за
обезбеђивање квалитета утврђују се за сваку област обезбеђивања и вредновања
квалитета, а за спровођење процедуре самовредновања одговорна је Комисија за
обезбеђивање квалитета која подноси редовне годишње извештаје Наставнонаучном Већу и декану Факултета. За сваку појединачну област обезбеђења
квалитета дефинисани су Поступци за обезбеђење квалитета којима се детаљно
утврђује поступање свих актера у систему обезбеђења квалитета.
Факултет за медије и комуникације полази од одредница дефинисаних
Законом о високом образовању и стандардима за акредитацију као минималних
захтева нивоа квалитета рада који Факултет у свакодневном пословању треба да
испуни.
У складу с тим, Факултет за медије и комуникације семестрално и годишње, на
основу дефинисаног плана рада, анализира и процењује постигнуте резултате и
планира и предузима корективне мере, односно преиспитује и унапређује стандарде
и поступке за обезбеђење квалитета.

-

SWOT анализа поступака обезбеђења квалитета

СНАГЕ:
-

Реализација наставног, научноистраживачког и свих логистичких процеса
на Факултету у потпуности је регулисана процедурама које је дефинисала
Комисије за обезбеђивање квалитета /+++;

-

Процедурама су обухваћени сви процеси који се односе на наставни процес
и одговарајуће ресурсе/++;

-

Обезбеђена је транспарентност и доступност дефинисаних процедура
наставницима и сарадницима као и запосленима у осталим структурама
Факултета, студентима путем примене у пракси и информационог система,
а јавности путем веб сајта Факултета/++;

-

Корективне и превентивне мере утврђују се редовним периодичним
проверама чиме се унапређују стандарди и поступци за обезбеђење
квалитета/++.

СЛАБОСТИ:
-

Примена процедура за обезбеђење квалитета представља додатно
административно оптерећење наставника, студената и других актера у
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систему квалитета /++;
-

Недовољна ефикасност имплементације активности планираних на основу
резултата добијених кроз поступке и процедуре евалуације и
самоевалуације. /++.

ШАНСЕ:
-

Факултет за медије и комуникације је један од првих приватних Факултета
акредитованих у складу са стандардима квалитета дефинисаним
Болоњском декларацијом, и с обзиром на доказани квалитет студијских
програма и образовања које они обезбеђују, препознатљив је и признат и у
земљи и у иностранству. Број партнерских Универзитета и студената који
на основу стечене дипломе на овом факултету настављају на иностраним
образовним институцијама сведоче о његовом реномеу и отварају
могућност унапређења квалитета /+++;

-

Могућност унапређења квалитета у свим областима деловања, са посебним
акцентом на укључивање студената у истраживачки рад и перманентно
образовање, додатно се може остварити интензивнијом сарадњом са
локалном управом и привредом /+++.

ОПАСНОСТИ:
-

На ефективније обезбеђење квалитета негативно утиче неусклађеност
образовне, научноистраживачке и стручне делатности у одговарајућим
државним стратешким, правним и економским оквирима, што се огледа у
недовољној координираности високообразовног система, система научних
истраживања и актуелног стања на тржишту рада/+++;

-

Нелојална конкуренција може да угрози уложене напоре на обезбеђењу
квалитета и суштинског испуњења Стандарда и поступака дефинисаних
Стратегијом за обезбеђење квалитета /++.

-

Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 2

Факултет за медије и комуникације редовно периодично, на основу
дефинисаног плана рада, анализира и процењује постигнуте резултате и планира и
предузима корективне мере, односно преиспитује и унапређује стандарде и поступке
за обезбеђење квалитета.
SWOT анализа стандарда и поступака за обезбеђење квалитета је указала на
одређене слабости и иницирала усвајање следећих мера и активности:
-

Преиспитати, допунити и ускладити све правилнике о обезбеђивању
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квалитета појединачних области обухваћених Стратегијом обезбеђивања
квалитетета.
-

Стручно и кадровски појачати правну подршку у имплементацији
Стратегије обезбеђивања квалитета и свих пратећих аката.

-

У сарадњи са Студентским парламентом, наставитиконтинуирану интерну
кампању са циљем да се студенти подстакну на проактивније учешће у
обезбеђивању квалитета .

-

Обезбеђење ефикаснијих мера и техничких услова за примену процедура за
обезбеђење квалитета како би смањили додатно административно
оптерећење наставника, студената и других актера у систему квалитета;

-

Развијање и увођење мера за ефикаснију имплементацију и примену
препорука изведених из резултата добијених кроз поступке и процедуре
евалуације и самоевалуације.

-

Истражити могућности да се у оквиру постојећих међународних пројеката
или семинара из области контроле квалитета и самовредновања обезбеди
учешће и појединаца који су директно укључени у процесе имплементације
Стратегије обезбеђења квалитета.

Прилог 2.1 - Усвојени документ - Стандарди и поступци за обезбеђење и
унапређење квалитета високошколске установе
Прилог 2.2 - Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење
квалитета високошколске установе у оквиру стандарда квалитета
Прилог 2.3 - Усвојени годишњи извештај о раду успостављеног тела
(комисије, одбора, центара) за унутрашње осигурање квалитета високошколске
установе
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Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета
1) Опис стања, анализа и процена стандарда
Статутом Факултета за медије и комуникације утврђене су следеће
надлежности појединачних органа факултета а у области спровођења стратегије
обезбеђења квалитета:
Савет Факултета (орган управљања):
•

усваја извештај о пословању и годишњи обрачун;

•

усваја план коришћења средстава за инвестиције.
Наставно-научно веће као највиши стручни орган Факултета:

•

ближе уређује правила студија које се изводе на Факултету;

•

доноси програм научноистраживачког рада;

•

доноси кодекс професионалне етике;

•

прописује начин и поступак самовредновања у складу са општим актом
Универзитета;

•

доноси правилнике о раду организационих јединица;

•

образује Комисију за обезбеђење квалитета студијских програма, наставе и
услова рада.

•

При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на
осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу
ефикасности студирања и утврђивања броја ЕСПБ бодова, у раду и
одлучивању Наставно-научног већа учествује 20% представника студената
које бира Студентски парламент факултета.

Стручно веће департмана је стручни орган који доноси одлуке о текућим
питањима организације наставе из области за коју је надлежан и припрема предлоге
Наставно-научном већу Факултета из области за коју је организован, а нарочито:
•

предлаже измене и допуне студијског програма, као и усклађивање са
научним и техничким достигнућима;

•

прати покривеност предмета студијског програма наставницима и
сарадницима и покреће иницијативу за избор наставника и сарадника;

•

прати покривеност предмета уџбеничком и другом
литетературом и предлаже мере за унапређење у тој области;

•

предлаже састав комисија за избор у звање и за оцену и одбрану завршних

наставном
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радова из свог делокруга;
•

предлаже мере за обезбеђење и контролу квалитета студијског програма,
наставе и услова рада;

•

даје иницијативе и предлоге и о другим питањима од значаја за наставнонаучну делатност.
Студентски парламент:

•

бира и разрешава своје представнике у органе Факултета и њихова стручна
тела;

•

оснива радна тела за припрему предлога органима Факултета у вези са
питањима из своје надлежности;

•

заузима ставове по питањима која се односе на осигурање квалитета
наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и
утврђивање броја ЕСПБ, које ће њихови представници заступати у органима
и стручним телима Факултета и Универзитета.

Запослени на Факултету у свом раду и понашању обавезни су да се
придржавају закона, статута и етичких начела утврђених Кодексом професионалне
етике Универзитета. У погледу права, обавеза и одговорности запослених примењује
се закон којим се уређује рад ако Законом о високом образовању није другачије
уређено. О појединачним правима, обавезама и одговорности запослених на
Факултету одлучује председник Факултета.
Комисија за обезбеђење квалитета:
•

Статутом се оснива Комисија за обезбеђивање квалитета ради праћења,
обезбеђивања, унапређивања и развоја квалитета студијских програма,
наставе и услова рада;

•

Комисијa има седам чланова, од којих четири члана бира Наставно-научно
веће из реда наставника и сарадника, једног члана бира Секретаријат
Факултета из реда ненаставног особља и два члана бира Студентски
парламент из реда студената.

•

Задаци Комисије за обезбеђивање квалитета су да:
- припрема и предлаже стандарде и поступак обезбеђења квалитета у
сарадњи са Управом Факултета,
- утврђује и предлаже Акциони план за реализацију Стратегије
обезбеђења квалитета,
- формира радне групе за реализацију Акционог плана и Програма спољне
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и унутрашње евалуације,
- организује прикупљање података, систематизацију и обраду и сачињава
извештај,
- по завршеној анализи резултата самовредновања, даје мишљење
Наставно-научном већу Факултета,
- предлаже мере за унапређење квалитета рада,
- обавља и друге послове у области обезбеђења квалитета у складу са
актима Факултета.
Комисија за обезбеђење квалитета одговорна је за правовремену, ефикасну и
ефективну реализацију Програма евалуације, којим се уређује поступак реализације
процеса самовредновања студијских програма, наставе и услова рада, као и
начин учешћа студената у процесу самовредновања, који се одвија током школске
године. датог процеса. Она је дужна да га спроведе у складу са одредбама Правилника
о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова
рада Факултета за медије и комуникације, Универзитета Сингидунум.
Комисија је дужна да након спроведеног поступка евалуације Управи
Факултета за медије и комуникације поднесе извештај о резултатима свог рада, у
складу са роковима утврђеним за сваку активност посебно.
Имплементација Програма базирана је на поштовању следећих принципа:
1.

На системском праћењу и мониторингу свих активности које се одвијају
унутар Факултета.

2.

Затварању круга учесника – свако је у прилици да буде оцењивач, али и
да буде оцењиван.

3.

Анкетирање јавности, студената и запослених је анономно.

4.

Стандардизацији процеса евалуације и самоевалуације.

5.

Одрживости и континуираности датих процеса.

6.

Постојању контролних механизама унутар датих процеса.

Анкета, односно писани упитник са понуђеним одговорима и „отвореним
простором“ за давање сугестија, додатних коментара и покретање иницијатива
представља основни инструмент помоћу кога ће се извршити самоевалуација. Њихов
садржај, односно обрасци анкета/писмених упитника у складу су са одредбама
Правилника о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе
и услова рада Факултета за медије и комуникације, Универзитета Сингидунум.
Комисија за обезбеђивање квалитета може извршити допуњавање прописаног
садржаја анкета, односно писаних упитника додатним питањима или их
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модификовати током процеса реализације Програма. Управа Факултета за медије и
комуникације мора бити обавештена о томе. Иницијатива о мењању датих садржаја
може бити покренута и од стране студената, наставника, запослених и других
заинтересованих лица за одвијање процеса самоевалуације. Комисија за
обезбеђивање квалитета дужна је да их размотри и да подносиоцу иницијативе
пружи обавештење о њиховом прихватању или о разлозима неприхватања. Она то
мора учининти најкасније до 10. дана пре почетка процеса анкетирања или
попуњавања упитника.
Комисија за обезбеђее квалитета задужена је за правовремену дистрибуцију
образаца анкета/писмених упитника учесницима у процесу евалуације и обраду
прикупљених података након попуњавања њиховог садржаја. Ради ефикаснијег рада
и правовременог делања, она може формирати и посебну радну групу, на коју ће
пренети дате надлежности. Након обраде података, Комисија саставља извештај и
подноси га Управи Факултета и Наставно-научном већу Факултета. Рокови одвијања
датих процеса утврђени су Програмом (прилог у Стандарду 1) и зависе од облика
самоевалуације.
Поред тога, Комисија за обезбеђивање квалитета одржава редовне састанке
најмање једном месечно на којима се расправља о организацији и реализацији
наставе, ЕСПБ оптерећењима, покривености предмета литературом, ажурношћу
наставника и сарадник у онлајн комуникацији са студентима путем Факултетске
платформе (сваки наставник је дужан да правовремено постави силабус и садржај
предмета, као и обавезе студената за сваку недељу предавања, колоквијуме,
семинарске радове и испите, на страници предмета), пролазности студената по
годинама, техничким и просторним потребама Факултета, као и свим осталим
питањима из надлежности Комисије.
Сами процеси одлучивања, обавеза и одговорности појединих субјеката,
наставника и сарадника, као и надлежности студената, прецизирани су Статутом и
општим актима Факултета који су објављени на сајту Факултета и о којима се
разговара на састанцима Наставно-научног Већа, Савета, Комисије, Студентског
парламента и редовних састанака са студентима и наставницима. Организациона
структура и процедуре свеобухватног система обезбеђења квалитета гарантује да су
у процесе одлучивања у вези са студијским програмом укључени наставници,
сарадници и студенти, на начин који обезбеђује њихово активно ангажовање и
оптималан допринос.
Факултет за медије и комуникације у Београду је у оквиру организационе
структуре, према Статуту, дефинисао надлежности и овлашћења којима се обезбеђује
ефикасан рад и остваривање предвиђених циљева.
Стратегија обезбеђења квалитета Факултета за медије и комуникације
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институционализована је и реализује се према Статуту а у складу са Стандардима и
поступцима за обезбеђење квалитета и Правилником о самовредновању и
оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада број 281/10 од
19.11.2020. године. Правилник је усклађен са одредбама Закона о високом
образовању и стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета
високошколских установа у Републици Србији, али и са постулатима стратегије и
политике обезбеђења квалитета и контроле рада. Статутом и Стандардима и
поступцима за обезбеђење квалитета су дефинисане обавезе и задаци наставника,
сарадника, студената, стручних органа, департмана и Комисије за обезбеђивање
квалитета у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и поступка за обезбеђење
квалитета.
Стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета су обухваћене све
области пословања и то: студијски програми, настава, наставници, информациони
ресурси, простор и опрема, ненаставно особље, процес управљања и јавност рада.
Објективност описа стања се обезбеђује применом упитника и анкета којима су,
поред наставника и студената, обухваћени остали запослени као и све друге
заинтересоване стране.
Комисијa за обезбеђивање квалитета има пет чланова, од којих три члана бира
Наставно-научно веће из реда наставника и сарадника, једног члана бира Служба
Факултета из реда ненаставног особља и једног члана бира Студентски парламент из
реда студената.
Анализирањем резултата спроведених анкета стичу се сазнања о нивоу
оствареног квалитета, у свим сегментима рада Факултета, односно у свим његовим
процесима.
На основу тога се у циљу унапређења квалитета предлажу и
имплементирају одговарајуће корективне и превентивне мере.
Комисија за обезбеђење Факултета са посебном пажњом прати и анализира
рад на студијском програму докторских студија и сва питања од значаја за
интеграцију научно-истраживачког рада у наставни процес. Сами процеси
одлучивања, обавеза и одговорности појединих субјеката, наставника и сарадника,
као и надлежности студената, прецизирани су Статутом и општим актима Факултета
који су објављени на сајту Факултета и о којима се разговара на састанцима
Наставно-научног Већа, Савета, Комисије, Студентског парламента и редовних
састанака са студентима и наставницима. Организациона структура и процедуре
свеобухватног система обезбеђења квалитета гарантује да су у процесе одлучивања у
вези са студијским програмом укључени наставници, сарадници и студенти, на начин
који обезбеђује њихово активно ангажовање и оптималан допринос.
2) SWOT анализа поступака обезбеђења квалитета
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СНАГЕ:
-

Постојање Комисије за обезбеђење квалитета, као посебног тела које
континуирано ради на унапређењу квалитета свих значајних сегмената
Факултета/+++;

-

Укљученост свих структура Факултета у систем обезбеђења квалитета/+++;

-

Јасно дефинисане надлежности органа управљања, пословођења, стручних
органа, наставника и сарадника и студената/+++;

-

Постојање процедура за обезбеђење квалитета којима су дефинисане
обавезе свих актера у процесу обезбеђења квалитета/++;

-

Спровођење корективних и превентивних мера, на основу процедура
примене корективних мера у циљу унапређења квалитета наставног
процеса/++.

СЛАБОСТИ:
-

Објективне околности које се односе на временски ангажман и планове у
неким случајевима онемогућавају доследну и потпуну примену
корективних мера/++;

-

Преоптерећеност чланова Комисије за обезбеђење квалитета другим
радним обавезама на Факултету /++;

-

Недовољно прецизно праћење обима научно-истраживаког ангажмана
запослених на Факултету, као и укупног обима научно-истраживачке
делатности и њене интегрисаности у наставни процес/ ++;

-

Слаба информисаност и мотивисаност дела наставника и студената за
укључивање у дугорочне процесе који не доносе жељене промене у кратком
року/++.

ШАНСЕ:
-

Унапређење и консквентна примена система обезбеђења квалитета у циљу
веће ефикасности студија/+++;

-

Унапређење методе анкетирања и типова анкетних листова/++;

-

Подизање свести запослених у вези са ефикаснијом применом поступака за
обезбеђење квалитета/++;

-

Отварање европског и светског образовног простора за размену знања у
вези са обезбеђивањем и унапређивањем квалитета/++.

-

Повезивање са привредним субјектима у окружењу, који имају позитивна
искуства у погледу побољшања система квалитета/++;
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-

Обезбеђивање сталне промоције квалитета кроз размену информација,
искустава и изградњу културе квалитета/++.

ОПАСНОСТИ:
-

Неусаглашеност у тумачењу стандарда и система обезбеђења квалитета, од
стране високошколских установа у примени, и од стране државних органа у
поступку оцењивања/++;

-

Преоптерећеност чланова Комисије другим обавезама и смањено време за
ангажовање на пословима обезбеђења квалитета/++;

-

Преоптерећеност наставника и студената редовним радним обавезама што
им не оставља довољно времена да се посвете процедурама везаним за
обезбеђење квалитета /++.

3) Предлог мера и активности за унапређење Система обезбеђења квалитета
На основу резултата редовних анализа и процена Факултет доноси и
примењује одговарајуће корективне и превентивне мере ради унапређења
квалитета.
SWОТ анализа Система обезбеђења квалитета је указала на одређене слабости
и иницирала усвајање следећих мера и активности за унапређење квалитета:
-

Додатно усагласити терминске планове редовних обавеза наставника и
студената са роковима везаним за спровођење активности обезбеђења
квалитета.

-

Организовати кратке семинаре и радионице за наставнике, сараднике,
ненаставно особље и студенте, посвећене захтевима стандарда система
обезбеђења квалитета и стандарда за акредитацију, као и њиховим
обавезама и овлашћењима у вези са системом обезбеђења квалитета.

-

Оформити посебно тело које ће се бавити праћењем обима научноистраживаког ангажмана запослених на факултету, као и укупног обима
научно-истраживачке делатности и њене интегрисаности у наставни
процес.

-

Редовно и детаљно информисати студенате о Систему обезбеђења
квалитета и њиховим правима и обавезама које се односе на унапређење
квалитета, посебно квалитета наставног процеса.
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Прилог 3.1 - Формално успостављено тело (комисија, одбор, центар) с
конкретном одговорношћу за унутрашње осигурање квалитета на
високошколској институцији (извод из Статута) и опис рада
Прилог 3.2 - Спроведене анкете
Прилог 3.3 - Документ о анализи резултата анкета и о усвајању
корективних и превентивних мера
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Стандард 4: Квалитет студијског програма
1) Опис стања, анализа и процена стандарда
Факултет за медије и комуникације има утврђене процедуре за одобравање,
праћење и контролу студијских програма.
Факултет за медије и комуникације редовно и систематски проверава и, по
потреби, изнова одређује:
1. циљеве студијских програма;
2. структуру и садржај студијских програма у погледу односа општеакадемских, научно-стручних и стручно-апликативних дисциплина;
3. радно оптерећење студената мерено ЕСПБ;
4. исходе и стручност које добијају студенти када заврше студије и
могућности запошљавања и даљег школовања.
Факултет за медије и комуникације обезбеђује непрекидно осавремењивање
садржаја курикулума и њихову упоредивост са курикулумима одговарајућих страних
високошколских установа. Факултет такође обезбеђује студентима учешће у
оцењивању и осигурању квалитета студијских програма.
Услови и поступци који су неопходни за завршавање студија и добијање
дипломе одређеног нивоа образовања дефинисани су и доступни на увид јавности,
нарочито у електронској форми и усклађени су са циљевима, садржајима и обимом
акредитовања студијских програма (детаљније: www.singidunum.ac.rs и
www.fmk.singidunum.ac.rs).
На Факултету се остварују студијски програми у оквиру образовно-научних
поља друштвено-хуманистичких наука и уметности (у пољу интердисциплинарних
наука). У складу са Законом о високом образовању, у члану 45. Статута Факултета за
медије и комуникације наводи се да:


Основне академске студије организују се у трајању од осам семестара (240
ЕСПБ).



Факултет може организовати и основне академске студије у трајању од шест
семестара (180 ЕСПБ).



Мастер академске студије организују се у трајању од два семестра (60 ЕСПБ)
ако је претходно остварен обим студија од 240 ЕСПБ, односно у трајању од
четири семестра (120 ЕСПБ) ако је претходно остварен обим студија од 180
ЕСПБ.
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Специјалистичке академске студије се организују у обиму од 60 ЕСПБ бодова
након претходно завршених мастер академских студија.



Докторске академске студије организују се у трајању од шест семестара у
обиму од 180 ЕСПБ, уз претходно остварен обим студија од 300 ЕСПБ бодова на
основним академским и мастер академским студијама.



Факултет може организовати и студијски програм за стицање заједничке
дипломе у складу са Законом, Статутом Универзитета и овим Статутом.

Према препорукама и временским роковима предвиђеним упутствима
Комисије за акредитацију, предмет самовредновања у овом циклусу су следећи
студијски програми Факултета за медије и комуникације:
· ОАС4 – КОМУНИКАЦИЈЕ И ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ. Уверење о акредитацији
студијског програма број 612-00-00074/2015-04 од 05.06.2015. године;
· ОАС4 – НОВИНАРСТВО И СТУДИЈЕ МЕДИЈА. Уверење о акредитацији студијског
програма број 612-00-00074/2015-04 од 05.06.2015. године;
· ОАС4 – ПСИХОЛОГИЈА. Уверење о акредитацији студијског програма број 61200-00074/2015-04 од 05.06.2015. године;
· ОАС4 - ДИГИТАЛНЕ УМЕТНОСТИ. Уверење о акредитацији ИМТ студијског
програма број 612-00-01307/2012-04 од 13.12.2013. године;
· ОАС4 – СОЦИЈАЛНИ РАД. Уверење о акредитацији студијског програма број
612-00-01486/2013-04 од 09.04.2014. године;
· ОАС4 – СТУДИЈЕ ПОЛИТИКЕ: СВЕТ, ОДНОСИ, ЗАЈЕДНИЦЕ. Уверење о
акредитацији студијског програма број 612-00-01171/2015-06 од 10.02.2017.
године;
· МАС1 – КОМУНИКАЦИЈЕ И ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ. Уверење о акредитацији
студијског програма број 612-00-00074/2015-04 од 05.06.2015. године;
· МАС1 – ПРИМЕЊЕНА ПСИХОЛОГИЈА. Уверење о акредитацији студијског
програма број 612-00-00074/2015-04 од 05.06.2015. године;
· МАС – ДИГИТАЛНЕ УМЕТНОСТИ. Уверење о акредитацији студијског програма
број 612-00-01163/2012-04 од 25.10.2013. године;
· МАС – СОЦИЈАЛНИ РАД. Уверење о акредитацији студијског програма број 61200-01486/2013-04 од 09.04.2014. године;
· МАС1 – УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА. Уверење о акредитацији
студијског програма број 612-00-00074/2015-04 од 29.05.2015. године;
· МАС1 – МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ САВРЕМЕНЕ ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЕ
ХУМАНИСТИКЕ И ТЕОРИЈЕ УМЕТНОСТИ. Уверење о акредитацији студијског
програма број 612-00-00245/2015-04 од 11.03.2016. године;
· МАС – МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ И ДИОПЛОМАТИЈА. Уверење о акредитацији
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студијског програма број 612-00-00624/2016-04 од 16.12.2016. године;
· МАС - ПРОИЗВОДЊА ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ СЕРИЈА. Уверење о акредитацији
студијског програма број 612-00-00306/8/2019-03 од 08.05.2020. године.
· ДАС – ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ САВРЕМЕНИХ УМЕТНОСТИ И МЕДИЈА.
Уверење о акредитацији студијског програма број 612-00-00246/2015-04 од
16.09.2016. године;
Уверења о акредитацији студијских програма Факултета објављена су на веб сајту
Факултета на адреси https://fmk.singidunum.ac.rs/akreditacija/.
Студијски програм на основу кога се организују студије на Факултету доноси
Сенат Универзитета, на предлог Наставно-научног већа Факултета.
Статутом Факултета је предвиђено да Веће департмана као стручни орган
доноси одлуке о текућим питањима организације наставе из области за коју је
надлежан и припрема предлоге Наставно-научном већу Факултета из области за коју
је организован, а нарочито:
•

предлаже измене и допуне студијског програма, као и усклађивање са
научно-техничким достигнућима

•

предлаже мере за обезбеђење и контролу квалитета студијског програма
Наставно-научно веће као највиши стручни орган Факултета предлаже Сенату

Универзитета студијске програме који ће се реализовати на Факултету, укључујући
студијске програме за стицање заједничке дипломе; и утврђује предмете из којих ће
се настава објединити на нивоу Универзитета. При расправљању, односно
одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу
студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивања броја ЕСПБ
бодова, у раду и одлучивању Наставно-научног већа учествује 20% представника
студената које бира Студентски парламент факултета.
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. У процесу вредновања студијских програма путем анкета
се испитују ставови и оцене наставника и сарадника, студената свих година студија,
као и чланова Наставно-научног Већа и Већа департмана.
Комисија за обезбеђење квалитета задужена је за реализацију процеса
анкетирања које, између осталог, обухватају и вредновање студијског програма,
према временском оквиру и распореду предвиђеном Акционим планом и Програмом
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евалуације.
•

Оцењивање стандарда студијског програма, квалитета наставног
процеса и услова студирања на Факултету за медије и комуникације од
стране студената. Дати процес одвијаће се путем анкетирања студената.
Оно мора бити анонимно. Садржај анкете прописан је на обрасцу „Анкета
за оцењивање стандарда квалитета наставног процеса и услова студирања
на Факултету за медије и комуникације од стране студената“. У његовој
реализацији не сме учествовати мање од 50% уписаних студената у
одговарајућу годину студија. Анкета се спроводи у просторијама Факултета
и то без присуства наставника.
Анкетирање се одвија на крају летњег семестра. Комисија за квалитет
дужна је да дату активност спроведе између 20. и 30. маја. Обрада анкете,
састављање извештаја о њеном реализовању и достављање резултата
Декану и Научно-наставном већу Факултета треба да се заврши до 15. јула.

•

Оцењивање студијског програма, наставног процеса и активности
студената од стране наставника.

Дати процес одвија се путем

попуњавања упитника од стране наставног особља Факултета за медије и
комуникације. Сви наставници су дужни да учествују у њему. Садржај
упитника прописан је на обрасцу „Упитник за самоевалуациију наставног
особља

у

току

реализације

наставног

плана

и

програма“.

Ова активност се одвија након завшреног зимског и летњег семестра.
Комисија за квалитет дужна је да дати процес спроведе: између 1. и 10.
марта - евалуација рада зимског семестра; између 20. до 30. јуна евалуација рада летњег семестра. Обрада упитника, састављање извештаја
и достављање резултата Декану и Научно-наставном већу Факултета и
треба да се заврши до 31. марта, односно 13. јула.
•

Оцењивање стручности дипломираних студената обавља се путем
анкетирања послодаваца, као и организација и институција у којима се
обавља студијска пракса. Управа Факултета, поред тога, континурано
одржава добро односе сарадње и дијалога са медијским кућама, ПР и
маркетиншким агенцијама, организацијама и институцијама културе као и
сличним организацијама које запошљавају радне профиле за које наша
установа образује младе људе, а са циљем да разуме и анализира
релевантност својих студијских програма и компетеност свршених
студената нашег Факултета. Факултет је потписао споразуме о реализацији
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стручне праксе са преко 450 компанија, установа и агенција из области
културе, медија, маркетинга и односа с јавношћу, установама социјалне
заштите, привреди, државним институцијама, здравственим установама и
агенцијама које се баве дигиталним маркетингом и студијима за
аудиовизуелне уметности.
Анкета за представнике компанија у својству послодаваца, у циљу процене
квалитета свршених студената исказаног у реалном привредном окружењу
указује нам на то да су студенти Факултета за медије и комуникације
запослени као стручњаци у разним областима: ПР менаџери, консултанти,
предавачи, аналитичари, професионални тренери, дизајнери, саветници у
агенцијама, медијским кућама, центрима за културу, као новинари у
дневним и недељним новинама, стручњаци у приватним друштвима и
јавним предузећима, установама за социјални рад, државним органима и
администрацији, органима локалне самоуправе, просветним установама,
школама

и

у

разним

представништвима

страних

компанија

или

амбасадама. Факултет периодично спроводи анкету међу представницима
фирми у којима раде студенти ФМК-а ради праћења, поређења и процене
квалитета њиховог образовног нивоа и учинка

у практичном раду у

пословном окружењу.
У оквиру усмене евалуације (фокус групе са представницима студената) која
представља редову допуну анкетне евалуације, уз просечну оцену сваког предмета и
наставника, Управа Факултета и свих појединачних Департмана стиче увид у природу
премедби и похвала на рад Факултета у целости, укључујући и администрацију и све
стручне службе. Посебно драгоцен увид за развој програма и квалитета рада,
представља евалуација од стране дипломаца. Садржај евалуације открива пораст
мотивације студената управо на завршним годинама студија услед већих могућности
за праксу у односу на претходне године студија. Студенти су оценили могућност
примене стеченог знања пред сам крај студија као нешто веома корисно, како тврде
”опипљиво”. Мотивација студената је углавном константно расла током студија и
сами студенти је приписују свеобухватном програму студија.
Пратећи сва та кретања, а узимајући у обзир резултате истраживања и
сугестије послодаваца, Факултет је уочио потребу још конкретнијег профилисања
будућих кадрова који се образују на Факултету у складу са савременим трендовима у
информатичкој технологији и њеном коришћењу и комуникацији уопште, са
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друштвеним и економским променама које се одвијају у Србији и у свету.

2) SWOT анализа поступака обезбеђења квалитета
У процесу оцене квалитета студијског програма на Факултету за медије и
комуникације се примењује и метод SWОТ анализе који се употребљава ради анализе
и квантитативног оцењивања следећих елемената студијских програма:
1. циљева студијских програма и њихове усклађености са исходима учења;
2. метода наставе оријентисаних ка учењу исхода учења;
3. система оцењивања заснованог на мерењу исхода учења;
4. усаглашености ЕСПБ оптерећења са активностима учења потребним за
достизање очекиваних исхода учења;
5. међусобне усаглашености исхода учења и очекиваних компетенција базираних
на дескрипторима квалификација одређеног циклуса образовања;
6. способности функционалне интеграције знања и вештина;
7. поступака праћења квалитета студијских програма;
8. повратних информација из праксе о свршеним студентима и њиховим
компетенцијама;
9. континуираног освремењивања студијских програма.

У пресеку горе изнетих интерних и екстерних фактора који утичу на квалитет
одвијања студијских програма може се извести и SWОТ анализа на нивоу Факултета
за медије и комуникације:

СНАГЕ:
-

Добро дефинисани циљеви студијског програма (++)

-

Исходи учења засновани на Даблинским дескрипторима, и добро усклађени
са циљевима програма (+++)

-

Методе наставе код највећег броја предмета постављене тако да акценат
стављају на студента и подстичу његову креативност и критичко мишљење
- студент у центру учења (+++)

-

Усвојени поступци праћења квалитета студијских програма који се редовно
спроводе у пракси (+++)
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-

Постојање јединствених студијских програма (+++)

-

Стручност и мотивисаност професора и сарадника (+++)

-

Усаглашеност студијског програма са иностраним студијским програмима
и савременим захтевима тржишта рада (+++)

-

Интензивна комуникација наставног особља са студентима (+++)

-

Менторски рад са студентима (+++)

-

Брзо прилагођавање променама и потребама тржишта (+++)

-

Интензивни и стални напори у смеру повећања квалитета наставе и
стављања студента у центар учења (+++)

-

Савремене методе рада и извођења наставе (+++)

-

Индивидуално планирање студија, изборни предмети (+++)

-

Учење ван редовног студирања – отворена предавања, летње школе и
семинари (+++)

-

Информатичка опремљеност и оспособљеност (+++)

-

Могућност за доживотно образовање у струци (+++)

-

Реализација наставе, колоквијума и испита према унапред утврђеном
распореду часова (++)

-

Континуирано оцењивање током семестра (++)

-

Редовна евалуација рада наставног кадра (++)

-

Примена стандарда Болоњске декларације (++)

-

Могућност даљег наставка студирања на мастер и докторским студијама у
земљи и иностранству (++)

-

Заступљеност праксе током студија (++)

-

Опремљеност просторија за рад студената (++)

СЛАБОСТИ:
-

Недостатак комуникације између наставника због чега долази до
повременог преклапања у садржајима и исходима предемета (+)

-

Недостатак развојних програма за успешне студенте (+++)

-

Недовољно развијено подстицање успешних студената кроз одговарајуће
активности у настави (+++)

-

Рад са студентима са слабим предзнањем (+++)
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-

Незаинтересованост дела студената за проширивање знања из наставних
предмета (++)

-

Студенти немају изграђено креативно размишљање (+++)

-

Релативно кратко искуство укључивања академске заједнице Србије у
токове и публицистику међународне академске заједнице због
специфичности историје економског развоја земље (+++)

-

Недовољно ангажовање на пројектима Министарства просвете и науке
(+++)

-

Недовољно развијена мрежа Алумни организације Факултета (+++)

-

Недовољно развијени дескриптори за мерење исхода учења (++)

-

Систем праћења функционалне интеграције знања и вештина недовољно
ажуриран (++)

-

Студенти који се сами издржавају и нису у могућности да редовно похађају
наставу (++)

-

Слаба мотивисаност студената за присуствовање предавањима гостујућих
предавача (++)

-

Није успостављен систем прикупљања повратних информација о
примењивости резултата научно-истраживачког рада студената мастер и
докторских студија (++)

-

Неопходна је ревизија одређених студијских програма и усвајање извесних
измена које ће пратити промене захтева тржишта и пословне праксе (++)

-

Недостатак алтернативних програма (нпр. on-line) (++)

ШАНСЕ:
-

Потреба тржишта за кадровима профила студијских програма у земљи и
иностранству (+++)

-

Стицање звања и компетенција које су све више очекиване од запослених у
државним и привредним организацијама (+++)

-

Сарадња са државним и другим субјектима и могућности посредовања при
запошљавњу (+++)

-

Интерес студената за студирање на основним и постдипломским студијама
(+++)

-

Повезивање са партнерима из привреде (+++)

-

Интересовање студената за програме свих нивоа студија је у сталном
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порасту (+++)
-

Могућност интердисциплинарног повезивања и сарадње (истраживања,
настава, услуге) (++)

-

Мобилност студената и професора (унутар и ван граница земље) (++)

-

Сарадња са факултетима из других земаља (++)

-

Укључење у научне пројекте и сарадња са привредом, НВО и државним
институцијама (++)

-

Социјална партнерства – могућност посредовања при запошљавању (+)

ОПАСНОСТИ:
-

Непотпуност Националног оквира квалификација (++)

-

Низак ниво предзнања бруцоша (+++)

-

Долазак генерација студената који немају изграђене навике континуираног
учења (+++)

-

Лоше стање у привреди Републике Србије и Града Београда (+++)

-

Смањена могућност запошљавања студената због стања у привреди
Републике Србије и Града Београда (+++)

-

Одвојеност научно истраживачког и стручног рада од привредних субјеката
(+++)

-

Лош материјални положај студената (++)

-

Смањена ученичка популација у средњим школама (++)

-

Нелојална конкуренција високошколских установа у Републици Србији и
граду Београду (++)

3) Предлог мера и активности за унапређење квалитета
студијских програма
SWOT анализа је спроведена са циљем да се на време сагледају актуелно стање
и будуће промене у подручју одвијања наставног процеса. Стање и перспективе
студијских програма на Факултету за медије и комуникације треба прилагодити
променама у окружењу, а остварење визије, циљева и стратегије могуће је само на
основу усклађивања спољашњих и унутрашњих фактора. Препознавање прилика и
опасности у окружењу и анализирање њиховог потенцијалног утицаја омогућава
обликовање будућег успешног реализовања постојећих студијских програма.
На основу анализе студијских програма и пратеће документације Факултета за
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медије и комуникације, могу се извести следећи закључци:
-

-

-

-

-

Студијски програми су научно утемељени;
Студијски програми имају јасно дефинисану улогу и сврху у образовном
процесу;
Циљеви студијских програма и исходи учења дефинисани су и усклађени са
мисијом, визијом и циљевима Факултета за медије и комуникације;
Услови и поступци који су неопходни за завршетак студија и добијања
дипломе релевантног нивоа образовања јасно су дефинисани уводним
одредбама студијских програма, усклађени су са циљевима, садржајима и
обимом акредитованих студијских програма и доступни су у јавности на
Интернет страници Факултета (www.fmk.singidunum.ac.rs);
Курикулумима студијских програма утврђени су:
1. листа и структура обавезних и изборних предмета;
2. садржај обавезних и изборних предмета;
3. распоред по годинама студија;
4. структура и садржај студијског програма у погледу односа општеакадемских,
научно-стручних
и
стручно-апликативних
дисциплина, као и
5. радног оптерећења студената мерено ЕСПБ за сваки предмет у
складу са Стандардима за акредитацију студијских програма;
Курикулумима студијских програма и силабусима у оквиру програма
утврђено је да се оцењивање врши непрекидним праћењем рада студената
и на основу поена стечених у испуњавању предиспитних обавеза и
полагањем испита;
Курикулуми студијских програма и силабуси наставних предмета
конципирани су тако да подстичу студенте на:
1. стваралачки начин размишљања,
2. дедуктиван начин истраживања, као и
3. примену тих знања и вештина у практичне сврхе;
Силабуси наставних предмета омогућавају испуњавање свих исхода
студирања;
Студијски програми усклађени су са савременим светским токовима и
стањем науке и струке у рефрентим областима изучавања;
Студијски програми су упоредиви са студијским програмима одговарајућих
страних високошколских установа.

Студијски програми Факултета за медије и комуникације установљени су уз
поштовање стандарда Националног савета за високо образовање уз уважавање
ставова, мишљења и предлога стручне јавности. Они садрже све елементе предвиђене
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законом, Стандардима за акредитацију студијских програма, Статутом Универзитета
Сингидунум и Статутом Факултета за медије и комуникације.
У претходним самовредновањима дошло се до драгоцених информација о
структури исхода по појединачним предметима и студијским програмима у целини,
на основу којих се могу предложити мере и активности у циљу унапређења квалитета
садржаја студијских програма на Факултету за медије и комуникације. У наредној
табели могу се видети најважнији предлози побољшања постојећег система рада на
појединим студијским програмима.
На основу спроведених анализа, уочавају се мере и активности које треба
предузети у циљу унапређења квалитета наставног процеса на Факултету за медије и
комуникације. У том смислу, наредни период треба да буде заснован на предузимању
следећих облика деловања:
МЕРА 1: Подизање квалитета студијских програма
Активности:
-

-

-

Развијати студијске програме у складу са Стратегијом образовања
Републике Србије и националним оквиром за квалификације, праћење
научних и практичих достигнућа у овом процесу;
Повећати спектар понуђених студијских програма који одговарају
захтевима тржишта;
Спровођење мањих измена силабуса у складу са савременим научним
достигнућима и праксом;
Осавремењавање литературе у силабусима појединих премета;
Примена нових наставих метода и практичних примера у реализацији
студијских програма;
Унапређивање и осавремењавање метода практичне наставе;
Интензивнија размена искустава, научних прилога, наставника и студената
са реномираним унуверзитетима са којима Факултет за медије и
комуникације има споразуме о сарадњи;
Јачање компетенција наставног кадра на основним, мастер и докторским
студијама;
Интернационализација студијских програма обезбеђивањем актуелних
европских научноистраживачких пројеката.

МЕРА 2: Наставак развијања концепта „Студент у центру учења“
Активности:
-

Додатна едукација наставног особља у области примене принципа „студент
у центру учења“, поготово у домену исхода учења под називом „Овладавање
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-

-

-

техникама тимског рада и комуницирања“.
Оцењивање треба прилагодити различитим типовима учења (визуелно,
аудитивно, кинестетичко).
Развијање стручних и генеричких вештина студената.
Спровођење мера и активности у циљу повећања одговорности студената у
процесу учења.
Развој сарадње и комуникације између кандидата на студијским
програмима мастер и докторских студија у циљу промовисања
мултидисциплинарности, чиме би се подстакла иновативност и креирање
нових научних достигнућа.
Интензивније укључивање студената мастер и докторских студија у
научно-истраживачке активности кроз писање научних радова и
учествовање на научним скуповима.
Континуирано унапређивање пословних комуникацијских и других
вештина студената.

МЕРА 3: Унапређње система мерења квалитета студијског програма
Активности:
-

Рад на бољем разумевању улоге исхода учења у развоју курикулума и
болоњским препорукама.
Иновирање исхода учења на нивоу појединих предмета и прављење
прецизније разлике између сврхе, циља и исхода предмета.
Развијати даље вредновање студијског програма с аспекта употребе исхода
учења.
Континуирано унапређивати систем мерења исхода учења, а у циљу још
бољег вредновања студијских програма.
Константно унапређивати систем оцењивања у складу са иновираним
исходима учења.
Редовно ажурирати систем праћења функционалне интеграције знања и
вештина.

МЕРА 4: Успостављње боље сарадње са пословним сектором и тржиштем рада
Активности:
-

Продубљивати сарадњу са компанијама из окружења.
Додатно повезивати студенте и привредне субјекте и кроз израду мастер
радова који би директно били примењиви у пракси.
Испитивање послодаваца о врстама неопходних знања и вештина којима
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-

-

треба да се располаже на тржишту знања.
Развој и унапређивање вештина решавања практичних проблема из праксе.
Везивање израде дипломског рада, мастер тезе и докторске дисертације за
практичне проблеме тржишта.
Интензивирање маркетиншких активности усмерених према привреди
(промоција Факултета на сајмовима привреде, запошаљавања, образовања
и сл.).
Већа диференцираност студијских програма (посебно мастер студија) кроз
промоцију међу компанијама и кроз израду студија случаја везаних за те
компаније.

Резултати SWOT анализе указали су да посебну пажњу треба обратити на мере
и активности које ће довести до подизања нивоа одговорности и заинтересованости
студената у току наставног процеса и учења, уопште. Да би се то постигло, треба
уводити и мере које ће допринети подизању квалитета студената.
МЕРА 5 – Подизање квалитета студената
Активности:
-

Наставни процес везивати са стварним проблемима и потребама праксе.
На што већем броју предмета увести рад на рачунару.
Од прве године код студената треба развијати тимски рад.
Треба захтевати од студената да се унапред спремају за предавања и вежбе.
Студенти треба да добију прилику да се изражавају и писмено, и усмено и
мултимедијално.
Треба додатно мотивисати студенте да током предавања постављају
питања, дискутују и износе критички поглед на свет.
Унапређивати пословне комуникацијске вештине.
Подстицати студенте да самостално решавају практичне проблеме.

Табела 4.1. Листа свих студијских програма који су акредитовани на
високошколској установи са укупним бројем уписаних студената на свим
годинама студија у текућој и претходне 2 школске године
Табела 4.2. Број и проценат дипломираних студената (у односу на број
уписаних) у претходне 3 школске године у оквиру акредитованих студијских
програма. Ови подаци се израчунавају тако што се укупан број студената који су
дипломирали у школској години (до 30. 09.) подели бројем студената уписаних
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у прву годину студија исте школске године. Податке показати посебно за сваки
ниво студија.
Табела 4.3. Просечно трајање студија у претходне 3 школске године.
Овај податак се добија тако што се за студенте који су дипломирали до краја
школске године (до 30.09.) израчуна просечно трајање студирања. Податке
показати посебно за сваки ниво студија.
Прилог 4.1. Анализа резултата анкета о мишљењу дипломираних
студената о квалитету студијског програма и постигнутим исходима учења.
Прилог 4.2. Анализа резултата анкета о задовољству послодаваца
стеченим квалификацијама дипломаца.
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Стандард 5: Квалитет наставног процеса
1) Опис стања, анализа и процена стандарда
Квалитет наставног процеса на Факултету за медије и комуникације произилази
из интерактивне наставе која подразумева одвијање наставе у групама у складу са
стандардима, разматрање примера из праксе, стално стручно и професионално
усавршавање и рад наставног кадра, поштовање наставних планова као и примену
контролних механизама у случају одступања од наставних планова.
У процесу одвијања наставе, нагласак је на понашању наставног кадра према
студентима уважавајући Комисију за обезбеђивање квалитета и самовредновање.
Распореди наставе, као и планови за сваки студијски програм, уклађени су
капацитетима који су засновани на њиховим потребама и могућностима студената.
Такође, распореди предавања и вежби се постављају пре почетка наставе.
Кључна каратеристика наставе на Факултету за медије и комуникације је
интерактивност која је заснована на интензивном односу између наставника и
студената и у функцији је повезивања знања са примерима из праксе и подстицања
критичког размишљања.
Интеркативност се постиже подстицањем студената за припрему за предавања и
вежбе како би се иницирале дискусије. Све слушаонице и амфитеатри су савремено
технолошке опремљене и поседују пројекторе и видео бимове. Такође, у зависности од
предмета а у функцији интерактивности, мобилијар слушаоница и амфитеатара се може
прилагођавати.
Факултет за медије и комуникације у складу са сваким студијским програмом и
модулом донео и усвојио План рада који је на располагању студентима уочи почетка
семестра. План рада подразумева:


Основни подаци о предмету: назив, година, број ЕСПБ бодова, шифра предмета;



Статус предмета;



Циљеви предмета;



Исходи предмета;



Садржај предмета;



Структура предмета по наставним недељама;



План и распоред извођења наставе (предавања и вежбе)



Начин оцењивања на предмету;

Извештај о самовредновању установе и студијских програма
у периоду од школске 2017/18. до школске 2019/20. године



Списак обавезне и допунске литературе;



Податке о наставницима и сарадницима на предмету.

Све информације о предметима се налазе на платформи Moodle, на веб адреси
www.e.FMK.edu.rs, што омогућава студентима да имају потпуни увид у план рада као и
реализацију плана. Спровођење планова је у функцији сталне контроле, како би се
реаговало на евентуална одступања.
У оквиру Наставно-научних већа и седница Савета Факултета група активности је
усмерена на контролу Планова рада.
У процесу реализације наставе обављају се активности којима се процењује и
обезбеђује квалитет наставе. То се односи на сваки планирани и реализовани час
предавања и вежби сваког предмета и студијског програма. У случају одступања,
предузимају се корективне мере како би се наставни просес унапредио.
Кључно тело за проверу квалитета наставе је Комисија за обезбеђење и
унапређење квалитета која има за циљ стално праћење и процењивање квалитета.
Праћење рада и оцењивање квалитета наставе се обезбеђује:


Увидом у књигу евиденције о одржаној настави;



Увидом у књиге евиденције о одржаним консултацијама;



Увидом у материјале са одржаних предавања и вежби на страницама предмета;



Праћењем присуства студената настави;



Анкетама студената.

Наставно-научно веће Факултета на предлог Комисије за обезбеђење и
унапређење квалитета спроводи корективне мере у циљу унапређења квалитета.
Одступање од Плана рада и постизање незадовољавајућег квалитета наставе
покреће механизам преиспитвања квалитета наставног особља, а наставници код којих
су уочени одређени недостаци су обавези да коригују методолошке и педагошке
пропусте у складу са стандардима квалитета наставе.
Болоњска реформа европског универзитетског простора омогућила нам је да,
држећи се строго њеног духа и слова, уведемо низ нових начина рада. Осим
традиционалног начина ex cathedra предавања, Факлутет је у методе извођења наставе
увео вежбе, радионице, практичне пројектне задатке, колоквијумске и семинарске
групе, и када год је то могуће, студенту препушта иницијативу у обликовању властитог
образовног профила. Настава на Факултету за медије и комуникације представља
синтезу у областима које изучавамо и мултидисциплинарна је по природи. Настојимо да
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створимо академску радну атмосферу у којој је могућа интелектуална размена идеја и
слободно, креативно укрштање мишљења и ставова. У том смислу, Факултет организује
и гостовања страних предавача и сарадњу са водећим сличним факултетима и
универзитетима у Европи и свету и негује успешну сарадњу са научно-истраживачким
организацијама, привредним субјектима и релевантним стручњацима из области
обухваћених студијским програмима.
Наш је циљ да на основним студијама курсеви, кроз комбинацију теоријских и
практичних модула, често кроз ангажовање више наставника, буду обликовани тако да
студенти подједнако стичу вештине колико и научно знање, а да на мастер студијама
подстакнемо истраживања и иновације и код студената и код наставника. Наши курсеви
су стога разнолики по форми, динамички по садржају и мењају се периодично како би
обухватали нова сазнања у областима које се брзо мењају. Наши наставници су у
обавези да сваке школске године осавремене садржину својих предмета за приближно
једну трећину, како би студенти своје способности

развијали у знања и вештине

потребне привреди и друштвеној заједници. Као приватни факултет у оквиру општег
високошколског система у Србији

настојимо да подижемо квалитет и стандарде

студија. Подједнака заинтересованост за сваког студента Факлутета не сме бити
схваћена као слабост: студент мора извршити обавезе које је преузео уписом на студије
како би могао напредовати кроз семестре и на крају стећи одговарајућу диплому.
Због тога Факултет спроводи систематизовану интерну евалуацију квалитета
образовања на свим студијским програмима у циљу веће ефикасности студија, у складу
са Стратегијом обезбеђења и унапређења квалитета као примарним документом који
уређује критеријуме вредновања квалитета. У процесу редовног праћења реализације
стратегије квалитета рада интерном евалуацијом се тестирају ставови свих студената
Факултета како о педагошком раду наставника и квалитету самог наставног процеса,
тако и о квалитету техничко-технолошке и организационе подршке реализацији
наставног плана и програма.
Сматрамо да смо дужни да сваком студенту обезбедимо најквалитетније услове и
пуну подршку за успешно напредовање кроз студије, али, такође, не можемо допустити,
управо како бисмо заштитили вредне и талентоване студенте, да студенти који
занемарују обавезе напредују у студијама само зато што су студенти приватног
факулета. Наша мисија је да студентима понудимо више него на другим местима како
бисмо од њих могли очекивати и тражити више.
Студијски програми се организују и изводе у току школске године, у два
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семестра: зимском и летњем. Школска година

на основним студијама по правилу

почиње 01. октобра и траје 12 календарских месеци. Настава у зимском семестру
почиње првог понедељка у октобру и траје 15 наставних недеља и шест недеља за
консултације, припрему испита и испите. Настава у летњем семестру почиње по
окончању испитног рока у фебруару месецу и траје 15 наставних недеља и шест недеља
за консултације, припрему испита и испите. Настава на мастер студијама почиње, по
правилу, 01. новембра и организује се, зависно од студијског програма, у блоковима.
Настава се изводи према плану извођења наставе (календар наставе) који доноси
Наставно научно веће Факултета.
Предметни наставник је дужан да утврди план рада за сваки предмет који се по
студијском програму изводи у току семестра. План рада садржи врсту предиспитних
обавеза, начин

њиховог извођења и рокове за реализацију предиспитних обавеза.

Предметни наставник

је дужан

да у првој недељи наставе упозна студенте са:

садржајем предмета, планом рада, методама рада, обавезном и допунском литературом
и осталим наставним средствима, начином одржавања испита, начином оцењивања и
другим неопходним информацијама. Настава из изборног предмета организоваће се
уколико се за тај предмет пријави најмање 15 студената. Предметни наставник је
одговоран за извођење свих облика наставе у оквиру предмета на који је распоређен.
Облици остваривања наставе су: предавања, вежбе, семинари, практикуми,
презентације, пројекти, практична настава, консултације и менторски рад. Настава на
високошколским установама је интерактивна, обавезно укључује примере из праксе,
подстиче студенте на размишљање и креативност, самосталност у раду и примену
стечених знања.
Предавање је основни облик остваривања наставе. Предавањем се обухвата
синтетички преглед градива неког подручја које ће бити обрађено у другим облицима
наставе, а којим се студенти упознају са обимом и суштином градива, темама које нису
на примеран начин обрађене у обавезној литератури за предмет, као и градивом које је
према искуству посебно тешко за студенте. Предавања изводе наставници Факултета, а
сарадници у настави и асистенти учествују у припреми и присуствују предавањима.
Асистенти могу под надзором наставника да одрже одређени број предавања годишње
као део припрема за наставни рад. Наставници других факултета, односно
универзитета, могу одржавати предавања на Факултету под условима, на начин и по
поступку прописаним Законом, Статутом Универзитета и Статутом Факултета.
Вежбе су облик наставе на коме се, у зависности од природе предмета,
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увежбавају и примењују

знања обрађена на предавањима, разрађују примери из

градива изложеног на предавањима, решавају практични и теоријски задаци и
случајеви из праксе и сл. Вежбе припремају и изводе наставници и сарадници. За
садржај вежби је одговоран наставник - носилац предмета.
Семинар је облик наставе у коме студенти, под вођством руководиоца семинара,
активно обрађују одређено наставно градиво које студенти унапред припремају. Циљ
семинара је да се дубље и критички разматрају неки тематски садржаји, да се студенти
науче

критичком размишљању и закључивању у одређеним научним областима.

Семинари могу бити проблемски, уз видео или компјутерске симулације итд.
Руководиоци семинара су наставници и асистенти.
Семинарски рад је облик наставе у коме студенти у писаној форми обрађују
одређену проблематику из пређеног градива користећи знања из методологије
научноистраживачког рада у одређеној области. Студент је обавезан да изради и
одбрани семинарски рад уколико је такав рад прописан студијским програмом
одговарајуће године студија. Тему рада одређује предметни наставник у договору са
студентом. Студент је дужан да изради и одбрани семинарски рад у року предвиђеном
студијским програмом одговарајуће године студија.
Практикум је час на коме се практично примењују сазнања савладана на
предавању или вежби.
Презентација је усмено излагање рада припремљеног на задату тему.
Пројекат је посебан рад припремљен према унапред утврђеном пројектном
задатку.
Практична настава обухвата стручну праксу и друге облике наставе којима се
практично примењују стечена знања и вештина из пређеног градива, под надзором
стручног лица.
Консултације су облик наставе у којима наставник, у непосредном контакту са
студентом појашњава студенту сложене делове градива и пружа помоћ у разрешавању
одређених проблема, односно пружа помоћ при изради пројеката, семинарских и
завршних радова. Консултације су, по правилу, индивидуалне али по потреби могу бити
и колективне Консултације обављају наставници, асистенти и сарадници у настави.
Време консултација објављује се на огласној табли и на сајту Факултета.
Провере знања студента обављају се континуирано, током целе школске године,
кроз све облике предиспиних обавеза и испите. Испуњавањем предиспитних обавеза и
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полагањем испита студент може остварити највише 100 поена.
Похађање наставе. Сматра се да је студент уредно похађао наставу ако није
изостао више од три пута са предавања и више од три пута са других прописаних
облика наставе у току семестра. Изузетно, студенту се може, на основу решења декана и
уз одговарајућу потврду, одобрити изостајање са наставе због:


упоредног студирања на другом факултету,



учествовања у припреми и на спортским такмичењима у статусу врхунског
спортисте,



стручне праксе у земљи и иностранству,



других оправданих разлога.

О обављеним обавезама студента из свих облика наставног рада води се
јединствена евиденција. Коначна оцена се утврђује на испиту при чему поени стечени
обављеним предиспитним обавезама учествују у коначној оцени са најмање 30 поена.
Колоквијумом се проверава знање из дела пређеног градива појединог
предмета. Градиво које се испитује на колоквијуму одговара до тада пређеном садржају
предмета. Колоквијуми могу бити усмени, писмени, практични или комбиновани.
Испит је завршна провера знања студената из садржаја предмета. Студент може
приступити испиту ако је уредно похађао наставу и ако је успешно обавио све остале
прописане предиспитне обавезе. Испит може бити усмени, писмени, практични или
комбиновани. Студент полаже испит непосредно по окончању наставе из тог предмета,
а најкасније до почетка наставе из тог предмета у наредној школској години. Испитни
рокови су: јануарски, априлски, јунски, јунски 2 , септембарски и октобарски. Студент
не може полагати испит из наредне године студија пре него што положи испит из
обавезног предмета претходне године студија. Студент стиче право на диплому о
завршеним

основним

студијама

након

положених

свих

испита

предвиђених

одговарајућим студијским програмом.
Распоред наставе, консултације, колоквијуми и испитни рокови су познати пре
почетка одговарајућег семестра и доследно се спроводе. Стално су ажурирани на сајту
Факултета и огласној табли.
На почетку сваког семестра студенти се електронским путем пријављују
на изборне и обавезне предмете на е.ФМК систему (e.fmk.edu.rs), према упутствима
објављеним на инфо сајту Факултета (info.fmk.edu.rs). На овај начин студенти добијају
приступ наставним материјалима и увид у упутства предметних наставника, као и
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приступ предиспиним и испитним задацима. Приступ страници предмета имају само
студенти који су пријављени на предмет.
Пријава на обавезне предмете је могућа током читавог семестра, док се
пријава на изборне предмете организује у ограниченом временском року након
одржаних презентација изборних предмета. Презентације изборних предмета за све
године студија на свим студијским програмима одржавају се у првој недељи семестра,
јавне су и изводе се према распореду објављеном на инфо сајту Факултета. Презентације
имају за циљ да упознају студенте са садржајем предмета, моделом извођења наставе
као и обавезама студената на курсу. Накнадна пријава изборних предмета, након
формирања група за наставу, могућа је у ИТ сектору Факултета, уз писмену сагласност
предметног наставника. Након сваког предавања на е.ФМК страницама курсева
објављује се резиме предавања, презентација или аудио запис, као и опис практичних
вежбања када је то могуће. На недељном нивоу се објављују и актуелна упутства за рад
и обавештења за студенте у вези са предметом. Уписом на Факултет студенти стичу
право коришћења штампаног и електронског библиотечког фонда и фонда факултетске
Видеотеке.
Студентска пракса и пројектне активности
Научно-истраживачки рад студената. Развој научноистраживачког подмлатка
Факлутета подразумева стално праћење развоја најбољих студената на свим нивоима
студија: од основних, дипломских до докторских студија. Због тога се на Факултету за
медије и комуникације од прве године студија води рачуна да студенти што активније
учествују, не само у настави, већ и у научноистраживачком раду у оквиру пројеката
Факултета за медије и комуникације. Посебна пажња посвећује се истраживачким
курсевима у оквиру којих наставници заједно са студентима истражују одређену тему и
за циљ имају покретање пројекта у оквиру те теме. Факултет редовно информише
студенте о научним скуповима, конкурсима и осталим видовима развоја научноистраживачког потенцијала у областима обухваћеним наставним програмом и сродним
научним областима, охрабрујући интердисциплинарност и критички приступ у општим
и примењеним истраживачким пројектима студената. Посебна пажња се посвећује
научно-истраживачком раду на докторским академским студијама, кроз укључивање
студената у научноистраживачке пројекте, подстицање објављивања научних радова
докторанада и учешће у научним скуповима.
Ангажман на факултетским и студентским пројектима
Током протеклих година стекли смо репутацију факултета који се посебно
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издваја по пројектним активностима у које укључујемо наше студенте или које
самостално, уз подршку Факултета, покрећу наши студенти. Програми и пројекти за
стручно, научно-истраживачко и професионално усавршавање студената реализују се у
сарадњи са домаћим и међународним институцијама, медијским кућама и агенцијама,
као и агенцијама за проучавање односа са јавношћу и културе менаџмента у Србији.
Негујући креативност, слободу перцепције и мишљења, професори, сарадници и
студенти Факултета активно сарађују на реализацији факултетских пројеката међу
којима издвајамо следеће:
·

Онлајн СОС сервис за подршку деци и младима који су доживели насиље путем
дигиталних медија у сарадњи са канцеларијом УНИЦЕФ-а у Србији,
Министарством просвете науке и технолошког развоја – Групом за превенцију
насиља и компанијом Теленор;

·

Пројекат Заједништво у партнерству са Младим истраживачима Србије,
Домом културе Студентски град и Организацијом српских студената у
иностранству;

·

Пројекат Community TV goes Belgrade који реализује ОКТО телевизија из
Аустрије у сарадњи са ФМК, у оквиру којег је организован Media Day –
разговор о концепту телевизије која превазилази традиционалне оквире овог
медија;

·

Google Adriatic и ФМК су организовали Google академију како би приближили
студентима ФМК услуге и алате Google-а, посебно студентима са Департмана
за комуникације, катедре за Дигитални маркетинг. Гоогле академија обухвата
серију предавања за добијање сертификата;

·

Месец креативне економије који је покренут од стране ФМК уз подршку
кабинета премијерке Владе Републике Србије;

·

Организација дана Уједињених нација у Србији у сарадњи са UNDP.

У организацији студената Факултета за медије и комуникације одржан је низ
концерата, изложби, позоришних представа, мултимедијалних перформанса у јавним
просторима широм Београда као што су БИТЕФ, Дом омладине, Дом културе
„Студентски град“, Београдско драмско позориште…
Факултет за медије и комуникације наставља да подржава и охрабрује
студенте свих година студија и свих усмерења да активно учествују у осмишљавању и
реализацији различитих уметничких пројеката.

Извештај о самовредновању установе и студијских програма
у периоду од школске 2017/18. до школске 2019/20. године

Стручна пракса
Стручна пракса је од кључног значаја за професионалну оријентацију студената.
Искуство рада у реалном пословном окружењу омогућава студентима да процене своје
способности, интересовања и мотиве, као и да стекну довољно информација које
доприносе даљем професионалном усмерењу и развоју. Претпоставка успешног и
квалитетног извођења стручне праксе је овладавање знањима и концептима које
студенти стичу на редовним предавањима. Управо захваљујући новој методологији
наставе коју омогућава пракса у медијским и продукцијским кућама (нови начини
сакупљања и обраде података, учешће у прављењу документарних филмова и емисија,
активно

бављење

истраживачким

радом,

итд.),

Факултет

доприноси

развоју

иновативности и стручности студената у свим областима обухваћеним студијским
програмима, са свим њиховим подтемама и подобластима.
Студентска пракса из области обухваћених студијским програмом који студент
похађа обавезна је за студенте основних академских студија а омогућена је студентима
свих нивоа студија. Центар за студентску праксу упућује студенте у одговарајуће
организације ради обављања студентске праксе и прати процес њене реализације.
Током обављања студентске праксе студент је у обавези да поштује пословну политику
организације у којој се обавља пракса. Уколико студент самостално обезбеди услове за
извођење студентске праксе у обавези је да достави сагласност одабране организације и
термин обављања праксе Центру за студентску праксу. Центар разматра предлог
студента и даје одобрење на извођење студентске праксе у изабраној организацији.
Студент који има практично искуство на пословима из области обухваћених наставним
планом и програмом у трајању од најмање три месеца има право да поднесе Центру
захтев за признавање студентске праксе. Уз захтев је потребно приложити одговарајућу
документацију која потврђује стечено искуство. На основу достављеног уверења Центар
издаје потврду о признавању студентске праксе.
Током обављања студентске праксе студенти воде евиденцију о реализацији
поверених задатака и активности у Дневнику студентске праксе. Дневник оверавају
надлежна особа (ментор) из организације у којој је обављена студентска пракса и
Центар за студентску праксу. Потврда о обављеној студентској пракси и Дневник
предају се надзорном наставнику који ћеобављену праксу потврдити потписом у
индексу. Списак организација и институција у којима студенти Факултета за медије и
комуникације имају могућност да похађају стручну праксу се непрестано развија и
укључује значајан број компанија, јавних предузећа, образовних установа, центара за
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социјални рад, установа културе, невладиних организација, маркетиншких и ПР
агенција и медија.
Служба за студентску праксу и каријерно саветовање пружа студентима
систематску подршку и помоћ у покретању сопственог пословног пројекта, у
проналажењу посла који одговара њиховим квалификацијама, као и у овладавању
вештинама адекватне личне презентације у преговорима за жељено радно место.
Факултет информише студенте о актуелним могућностима за праксу, стипендије,
запослење, и стручно усавршавање, али пружа и подршку у писању професионалне
биографије, мотивационог писма, припреми портфолиа као и у прибављању препорука.
Поред тога што доприноси стручном професионалном развоју студената, квалитетно
организована и менторски вођена стручна пракса представља могућност запослења
студената. Значајан број студената Факултета за медије и комуникације засновао је
радни однос управо у организацијама у којима је обављао стручну праксу

2) SWOT анализа поступака обезбеђења квалитета
У процесу оцене квалитета студијских програма на Факултету за медије и
комуникације се примењује и метод SWОТ анализе који се употребљава ради анализе и
квантитативног оцењивања следећих елемената студијских програма:
1. циљева студијских програма и њихове усклађености са исходима учења;
2. метода наставе оријентисаних ка учењу исхода учења;
3. система оцењивања заснованог на мерењу исхода учења;
4. усаглашености ЕСПБ оптерећења са активностима учења потребним за
достизање очекиваних исхода учења;
5. међусобне усаглашености исхода учења и очекиваних компетенција базираних на
дескрипторима квалификација одређеног циклуса образовања;
6. способности функционалне интеграције знања и вештина;
7. поступака праћења квалитета студијских програма;
8. повратних информација из праксе о свршеним студентима и њиховим
компетенцијама;
9. континуираног освремењивања студијских програма.

СНАГЕ:
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-

Постојење јединствених студијских програма (+++)

-

Стручност и мотивисаност професора и сарадника (+++)

-

Усаглашеност студијског програма са иностраним студијским програмима и
савременим захтевима тржишта рада (+++)

-

Интензивна комуникација наставног особља са студентима (+++)

-

Студент у центру учења (+++)

-

Менторски рад са студентима на групи (+++)

-

Брзо прилагођавање променама и потребама тржишта (+++)

-

Интензивни и стални напори у смеру повећања квалитета наставе и стављања
студента у центар учења (+++)

-

Савремене методе рада и извођења наставе (+++)

-

Индивидуално планирање студија, изборни предмети (+++)

-

Учење ван редовног студирања – отворена предавања, летње школе и
семинари (+++)

-

Информатичка опремљеност и оспособљеност (+++)

-

Могућност за доживотно образовање у струци (+++)

-

Реализација наставе, колоквијума и испита према унапред утврђеном
распореду часова (++)

-

Континуирано оцењивање током семестра (++)

-

Редовна евалуација рада наставног кадра (++)

-

Примена стандарда Болоњске декларације (++)

-

Могућност даљег наставка студирања на мастер и докторским студијама у
земљи и иностранству (++)

-

Заступљеност праксе током студија (++)

-

Опремљеност просторија за рад студената (++)

-

Могућност за перманентно образовање у струци (+)

-

Јавнa објава документа истакнутог на сајту Факултета у ком су приказани
подаци о називу студијског програма, силабусу, структури студијског
програма, обавезним и изборним предметима као и број ЕСПБ бодова. План
рада на сваком предмету доставља се студентима на почетку семестра.
Распоред наставе за сваку годину и студијски програм објављују се на сајту
Факултета. /+++
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-

Потпуна примена важећих правилника и критеријума за обезбеђење
компетентности целокупног наставног кадра када су у питању избори у
звања и сталног напредовања. /++;

-

Интерактивност у наставном процесу и стално праћење и примена
савремених метода у настави уз подршку информационих технологија. Тиме
се постиже потпуно испуњење захтева у погледу исхода предмета и
студијских програма. /++.

СЛАБОСТИ:
-

Недостатак развојних програма за успешне студенте (+++)

-

Недовољно развијено подстицање успешних студената кроз одговарајуће
активности у настави (+++)

-

Рад са студентима са слабим предзнањем (+++)

-

Недовољна заинтересованост студената за активно учешће у пракси (+++)

-

Недостатак иницијативе студената за научно и стручно напредовање у струци
(+++)

-

Незаинтересованост студената за проширивање знања из наставних предмета
(+++)

-

Студенти немају изграђено креативно размишљање (+++)

-

Релативно кратко искуство укључивања академске заједнице Србије у токове и
публицистику међународне академске заједнице због специфичности историје
економског развоја земље (+++)

-

Недовољно ангажовање на пројектима Министарства просвете и науке (+++)

-

Недостатак иницијативе за истраживачки рад у струци (+++)

-

Недовољно развијени дескриптори за мерење исхода учења (+++)

-

Тешка материјална ситуација студента (++)

-

Студенти који се сами издржавају и нису у могућности да редовно похађају
наставу (++)

-

Слаба мотивација студената за присуствовање предавањима гостујућих
предавача (++)

-

Није успостављен систем прикупљања повратних информација о
примењивости резултата научно-истраживачког рада студената мастер и
докторских студија (++)

-

Неопходна је ревизија одређених студијских програма и усвајање извесних
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измена које ће пратити промене захтева тржишта и пословне праксе (++)
-

Недостатак алтернативних програма (нпр. сертификовани програми за
студирање на даљину) (++)

ШАНСЕ:
-

Потреба тржишта за кадровима профила студијских програма у земљи и
иностранству (+++)

-

Стицање звања и компетенција које су све више очекиване од запослених у
државним и привредним организацијама (+++)

-

Сарадња са државним и другим субјектима и могућности посредовања при
запошљавњу (+++)

-

Повезивање са партнерима из привреде (+++)

-

Интересовање студената за програме на свим нивоима студија је у сталном
порасту (+++)

-

Могућност интердисциплинарног повезивања и сарадње (истраживања,
настава, услуге) (++)

-

Мобилност студената и професора (унутар и ван граница земље) (++)

-

Сарадња са факултетима из других земаља (++)

-

Укључење у научне пројекте и сарадња са привредом, НВО и државним
институцијама (++)

-

Социјална партнерства – могућност посредовања при запошљавању (+)

ОПАСНОСТИ:
-

Низак ниво предзнања бруцоша (+++)

-

Долазак генерација студената који немају изграђене навике континуираног
учења (+++)

-

Лоше стање у привреди Републике Србије и Града Београда (+++)

-

Смањена могућност запошљавања студената због стања у привреди Републике
Србије и Града Београда (+++)

-

Одвојеност научно истраживачког и стручног рада од привредних субјеката
(+++)

-

Лош материјални положај студената (++)

-

Смањена ученичка популација у средњим школама (++)

-

Нелојална конкуренција високошколских установа у Србији и граду Београду
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(++)

3) Предлог мера и активности за унапређење квалитета наставног процеса
SWOT анализа је спроведена са циљем да се на време сагледа садашње стање и
будуће промене у подручју одвијања наставног процеса. Стање и перспективе
студијских програма на Факултету за медије и комуникације треба прилагодити
променама у окружењу, а остварење визије, циљева и стратегије могуће је само на
основу усклађивања спољашњих и унутрашњих фактора. Препознавање прилика и
опасности у окружењу и анализирање њиховог потенцијалног утицаја омогућава
обликовање будућег успешног реализовања постојећих студијских програма.
SWОТ анализа квалитета наставног процеса указала је на одређени дисбаланс
између интерних капацитета Факултета и савремених захтева у погледу побољшања
квалитета наставног процеса. Стога су препоручене следеће мере и активности:
-

Објављивање радова на SCI листи у циљу повећања компетенција наставника;

-

Покретање научних пројеката и пројеката у коме би студенти имали значајну
улогу;

-

Рад на примени знања у привреди и иницирање истраживања у привреди;

-

Подизање свести код студената о потреби присуства настави као и активном
учешћу у наставном процесу.

-

Рад на иновирању наставног процеса и примена савремених информационих
технологија.

-

Наставити са континуираним иновирањем наставних планова и програма и
праћењем њихове реализације,

-

Наставити континуирано праћење наставе путем анкетирања и редовно
анализирати резултате анкета са чиме треба упознати управу и одговарајуће
службе Факултета, Наставно-научно веће и Студентски парламент.

Прилог 5.1 – Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног
процеса
Прилог 5.2 - Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и
распореда наставе.
Прилог 5.3 - Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче
стицање активних компетенција наставника и сарадника

Извештај о самовредновању установе и студијских програма
у периоду од школске 2017/18. до школске 2019/20. године

Извештај о самовредновању установе и студијских програма
у периоду од школске 2017/18. до школске 2019/20. године

Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и
стручног рада
1) Опис стања, анализа и процена стандарда

Један од важних постулата делања Факултета за медије и комуникације
је остваривање комплементарности образовног, научноистраживачког,
уметничкоистраживачког и стручног рада. Садржај и резултати научних,
уметничких, истраживачких и стручних активности усклађени су са
стратешким циљем Факултета и Универзитета Сингидунум, али и са циљевима
и стандардима високог образовања у земљи и на простору Европске уније.
Током научноистраживачког рада на Факултету за медије и
комуникације подстиче се интердисциплинарност и мултидисциплинарност
које су се показале не само најплодотворнијим и најподстицајнијим већ и
неопходним приступима у области хуманистичких наука, а посебно у
наведеним ужим научним областима. У оквиру инсистирања на
интердисциплинарности и мултидисциплинарности посебна пажња је
посвећена односу хуманистичких и природних наука који је све актуелнији у
савременој научноистраживачкој пракси показујући да се различите области
знања, попут биоинжињеринга и студија културе нпр., укрштају и међусобно
допуњују. Оснивањем Института за интердисциплинарна комуниколошка
истраживања (2011. године) досадашња истраживања на Факултету су
обједињена и јасно организована као интердисциплинарна што је једна од
основних смерница развоја савременог научно-истраживачког рада у свим
областима. Оснивањем Института Факултет постаје транспарентно да
професори и студенти јасно распознају интердесциплинарност као будућност
хуманистичких научних истраживања.
Научноистраживачки рад Факултета дефинисан је главним областима
проучавања којима се наставници Факултета за медије и комуникације баве
током своје наставне активности. Он се темељи на једној од најзначајнијих
премиса Болоњске декларације која претпоставља да се наставничка и
научноистраживачка делатност у високошколским институцијама налазе у
непрекидној интеракцији, те да су ове две активности нужно и непрекидно
повезане на тај начин да се резултати научноистраживачког рада
континуирано и иновативно уводе у наставни план и програм, с једне стране,
док с друге, наставни план и програм отвара могућност и научноистраживачке
делатности у оквиру рада са студентима који се на тај начин подстичу и
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охрабрују на самостални критички приступ изучавању у оквиру наведених
научноистраживачких области. Оквир научноистраживачког рада одређен је
како самосталним научниоистраживачким темама наставника и сарадника
Факултета за медије и комуникације тако и темама постојећих пројеката на
којима они тренутно учествују, те дугорочно планираним домаћим и
међународним пројектима на којима ће наставници и сарадници Факултета за
медије и комуникације тек узети учешћа.
Стручни развој и усавршавање су један од најзначајнијих и неопходних
параметара за континуиран успех не само појединца, већ и целог Факултета.
Стога се од наставника очекује да искажу свеприсутну посвећеност
професионалном развоју кроз низ активности које им омогућују напредак у
својој области изучавања.
Научноистраживачки, уметничкоистраживачки и стручни рад на
Факултету подстиче се кроз редовне активности путем истраживања, издавања
научних и стручних публикација, организацијом научних, уметничких и
стручних скупова, као и континуираним усавршавањем постојећих наставних
кадрова и подршком младим стручњацима надареним за научноистраживачки
и уметничко-истраживачки рад, у складу са актима Факултета и програмима
развоја научноистраживачког и уметничкоистраживачког рада и развоја
научноистраживачког и уметничкоистраживачког подмлатка. Резултати
научноистраживачког и уметничкоистраживачког рада непосредно се користе
у наставном процесу (публиковани радови наставника и сарадника су основ за
проверу њихових стручних компетенција, а поред тога се користе као обавезна
или додатна литература на студијским програмима).
Факултет за медије и комуникације подстиче и мотивише свој наставни
кадар да активно учествује у изради научноистраживачких, уметничких и
стручних пројеката, обезбеђује услове и евалуира како остварене резултате,
тако и обим и квалитет истраживачког рада. Такође, наставници су мотивисани
да своје радове што чешће публикују са циљем стицања услова за избор у
одговарајућа звања, личне афирмације и афирмације Факултета. Подршка
наставницима и сарадницима да повећају број и квалитет публикација у
реномираним часописима са SCI индексацијом обезбеђује се финансирањем
трошкова публиковања из сопствених прихода високошколске установе, у
случају већег броја страница за које издавач не обезбеђује бесплатно
публиковање, као и повременим покривањем трошкова путовања и котизације
за престижне конференције, мада се може рећи да су ова улагања мала у односу
на потребе, због све тежег материјалног положаја у доба кризе. Због тога су
ипак примарни извори финансирања пројекти Министарства, а основна
мотивација за пораст публиковања јесу критеријуми за добијање пројеката
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Министарства, пооштравање критеријума за изборе у звања, као и све већи број
часописа и њихова доступност путем Интернета, у случају отвореног приступа.
Партиципација на бројним пројектима такође доприноси олакшавању
публиковања и његовом већем квалитету као и интезивно учешће на
конференцијама и научним скуповима које у последње три године постепено
расте и даје одличне истраживачке резултате – како у виду
научноистраживачке мобилности и сарадње тако и у виду квалитетнијег
публиковања радова.
Факултет подржава ову врсту активности својих наставника и сарадника
и финасијски, нарочито када се ради о младим истраживачима који завршавају
или су тек завршили своје докторске тезе. Развој научноистраживачког
подмлатка у периоду један је од приоритетних циљева у области научноистраживачког рада на Факултету за медије и комуникације Универзитета
Сингидунум у Београду. Због тога се програмом развоја научно-истраживачког
подмлатка утврђују и представљају основне смернице неопходне за његово
даље усавршавање и унапређивање. Као што се подстиче обука и тренинзи, и
пракса у медијским кућама, такође се подстиче и сарадња младих запослених
сарадника и студената Факултета за медије и комуникације на различитим
научноистраживачким пројектима, пре свега оним који се реализују на
Факултету за медије и комуникације али и на онима који се реализују у
партнерским

медијским

кућама,

научноистраживачким

институцијама,

културним установама и факултетима.
Како је један од основних циљева Факултета образовање стручног кадра
у складу са европским и светским образовним и научним достигнућима,
акценат се ставља на укључивање стечених сазнања у наставу. Наиме, стално
усавршавање наставних садржаја и иновирање наставног плана и програма
постиже се управо кроз имплементацију професионалних активности у
наставни процес. На овај начин се одржава и оснажује спрега између
научноистраживачког, уметничкоистраживачког и стручног рада и наставе, а
студенти постају упознати са најновијим научним, уметничким и стручним
достигнућима. Такође, наставници охрабрују студенте да се и сами укључе у
истраживачке пројекте чиме се конституише академско-истраживачка и
уметничко-истраживачка заједница младих.
У оквиру изучаваних области, упоредо са порастом учешћа на домаћим и
међународним научноистраживачким, уметничким и стручним пројектима,
уочава се пораст броја публикованих радова. Заједно са повећањем броја радова
уочава се и повећање броја објављених радова на СЦИ листи чиме се уочава и
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пораст квалитета радова. Поред научних радова, наставници и сарадници
годишње публикују око 5 књига, укључујући и монографије. Факултет
обезбеђује интегрисаност истраживачких метода и резултата истраживања у
наставне програме академских и докторских студија, што се може уочити на
основу сродности садржаја предмета које наставници предају на студијама
другог и трећег нивоа и њихових научних референци, као и на основу
ангажовања сарадничког кадра, који су истовремено студенти мастер или
докторских академских студија, на пројектима које ови наставници воде.
Критеријуми за избор у звање наставника, који су детерминисани
препоруком Националног савета за високо образовање, доследно се примењују
у сегменту научноистраживачког и стручног рада. Именовање наставника и
ментора на студијским програмима мастер и докторских академских студија
обављено је у складу са важећим стандардима за акредитацију студијских
програма мастер студија и докторских студија у оквиру образовно-научног,
односно образовно-уметничког поља.
Факултет за медије и комуникације своју мисију постизања што вишег
нивоа квалитета научноистраживачког и уметничкоистраживачког рада
наставног кадра и студената остварује и кроз посвећен и плански развој
међународне сарадње. Умрежавање са таквим институцијама се врши ради
постизања општих савремених циљева високог образовања које су поставиле и
Уједињене нације уврстивши их међу своје миленијумске циљеве – универзално
образовање и глобално партнерство, односно остваривање међународних
партнерстава и умрежавање. Појединачни циљеви које таква партнерства и
сарадња подразумевају су:


развој курикулума,



институционални развој,



заједничке истраживачке активности и публикације,



учешће на семинарима и академским скуповима,



размена академског материјала и других информација,



специјални краткорочни академски програми,



заједничко учешће на пројектима међународног карактера,



размена студената и академског особља и др.

Посебна пажња се поклања томе да сарадња буде одржива тако што ће
све стране у партнерству имати користи које из сарадње проистичу. Преглед
активности и користи у посматраном односу може се видети у предстојећој
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табели.
Табела – Користи које проистичу из међународне сарадње
Институција

Студенти

Академски кадар

Унапређене методе
истраживања и наставе

Стицање интеркултурног искуства
кроз размену стилова живота,
традиција и карактеристика једног
друштва

Размена знања и искустава
кроз заједнички научноистраживачки рад

Повећана еминентност и
обезбеђивање више позиције
признатости научноистраживачке и образовне
институције

Стицање савремених знања и шире
сагледавање научних и
истраживачких проблема од
интереса у сарадњи са
професорима и студентима са
партнерских институција

Приступ савременој
литератури, достигнућима и
резултатима истраживања

Стицање нових знања и вештина
менаџмента, осавремењавање
организације и функционисања
институције

Искуство које може служити као
препорука за даљи научноистраживачки рад, приступ
пројектима, проналажење радног
места (упис у радну биографију)

Приступ међународним и
националним научноистраживачким магазинима
ради објављивања радова
Прилике за развој академске
каријере кроз предавања и
истраживачки рад на
партнерској институцији

Повећана креативност и број
нових идеја

Директне користи које проистичу
по породицу, град, регион и државу

Приступ међународним
пројектима и учешћу на
њима
Прилике за успех кроз
стицање награда и признања
што утиче на повећано
задовољство академског
кадра, те на посвећеност и
лојалност институцији што
служи као мерило учинка и
успеха институције

Користи које проистичу за једну групу актера у партнерству и међународној сарадњи су повезане,
међусобно условљене и једне из других проистичу

Факултет за медије и комуникације је у протеклих шест година развио
богату међународну сарадњу на нивоу сарадње и размене са сродним
факултетима и универзитетима у Европи, САД и свету, као и на пројектним
активностима међународних организација у Србији.
До сада је остварена сарадња са следећим међународним установама и
организацијама:
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Међународни универзитетски центар у Марбељи (MIUC), Шпанија;



Департман за медије и комуникације државног Универзитета у Бечу;



Програм Уједињених нација за развој у Србији (UNDP Serbia) Антидискриминациони пројекат;



Уједињене нације;



SEEMO и Универзитет у Бечу (Universität Wien);



Истраживачки пројекат Центра за компаративне студије конфликта у
јужној Србији;



Охридски летњи институт и "Еуро-Балкан";



Institute for Comparative Conflict Studies (USA).

Детаљне информације о оствареној сарадњи доступне су на интернет
адреси http://www.fmk.singidunum.ac.rs/medjunarodna-saradnja/.
Како би научноистраживачки рад добио и свој најкомплекснији академски
ниво, на Факултету је акредитован програм интердисциплинарних докторских
академских студија, и покренут је поступак акредитације докторских
академских студија уметности. Акредитован програм докторских академских
студија покренут је у области интердисциплинарних комуниколошких,
медијских, култоролошких и психолошких истраживања. Докторски програм је
међународног карактера, у складу са препорукама Закона о високом
образовању, са еминентним предавачима и стручњацима из хуманистичких
наука из целог света. Учешће наставника и сарадника у настави представља
посебан ангажман у оквиру кога ће веза између научноистраживачких и
предавачких резултата доћи до пуног изражаја.
У оквиру докторских студија повећан је број специјалних истраживачких
курсева интердисциплинарног и мултимедијалног типа, којима се и иначе на
Факултету посвећује посебна пажња. То значи да се научноистраживачки
резултати исказују не само у виду објављених радова и учешћа на скуповима,
конференцијама и пројектима већ и у виду научних документарних филмова и
серија, електронског и дигитализованог материјала постављеног на
едукативне сајтове, отварање специјалних едукативних сајтова итд.
У реализацији докторског програма учествовује и научноистраживачки
подмладак што је од важности како за њих тако и за Факултет јер је управо
подмладак Факултета онај потенцијал који пружа најадекватније одговоре на
све веће изазове које савремено постхумано доба поставља пред хуманистичке
науке. Критеријуми за избор наставника и ментора, као и критеријуми за
одобравање докторских дисертација дефинисани су од стране Националног
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савета за високо образовање исказани акредитационим критеријумима.

3) SWOT анализа поступака обезбеђења квалитета
Применом методе SWOT анализе, квантитативно се врши оцена
квалитетаљудског потенцијалана Факултету за медије и комуникације, путем
коришћења следећих елемената евалуације:
1. усаглашеност
образовног,
научноистраживачког,
уметничкоистраживачког и стручног рада Факултета са стратешким опредељењем
Универзитета Сингиднум, Републике Србије и европским циљевима;
2. континуираност научног истраживања и међународне сарадње;
3. јавност поступка и услова за избор наставника и сарадника:
4. усаглашеност поступка избора са предлогом критеријума Националног
савета за високо образовање;
5. систематско праћење и подстицање педагошких истраживачких и
стручних активности наставника и сарадника;
6. дугорочна политика селекције наставника и сарадника;
7. брига о истраживачком подмлатку;
8. обезбеђење перманентне едукације и усавршавања;
9. повезаност образовног рада са истраживањем на пројекту и радом у
привреди;
10. подстицање наставника и сарадника на публиковање резултата
истраживања;
11. вредновање педагошких способности;
12. праћење
и
оцењивање
квалитета
научноистраживачких,
уметничкоистраживачких и стручних способности и рада наставног
особља;
13. уважавање
сарадника.

мишљена студената о педагошком раду наставника и

SWОТ анализа указује на следеће карактеристике посматраног сегмента
делања Факултета:
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СНАГЕ:
-

Обједињеност образовног, научноистраживачког и стручног рада
наставника и сарадника (+++)

-

Усаглашеност образовног, научноистраживачког и стручног рада са
стратешким опредељењем Универзитета Сингидунум, земље и
европским циљевима (+++)

-

Чланство и активно учешће наставног кадра у међународним
организацијама, уметничким, научним и стручним удружењима (+++)

-

Континуираност научног истраживања и међународне сарадње (+++)

-

Редовно годишње праћење и евалуација научноистраживачког рада
наставника и сарадника (+++)

-

Усаглашеност поступка избора настaвника са законодавним оквиром
земље (+++)

-

Подршка наставницима и сарадницима у објављивању резултата
научноистраживачког рада кроз издавачку делатност Факултета, у
факултетском часопису и другим посебним публикацијама Факултета
(монографије, зборници, и сл.) (+++)

-

Континуирана издавачка делатност (+++)

-

Могућност одсуства ради усавршавања у иностранству (+++)

-

Истакнута брига о научноистраживачког подмлатку (++)

-

Јавност поступка и услова за избор наставника и сарадника (++)

СЛАБОСТИ:
-

Недовољна активност појединих наставника у изради научних,
уметничких и стручних радова (+++)

-

Заузетост наставног особља великим бројем (не)наставних обавеза
(+++)

-

Релативно мали број наставника и сарадника укључених у
научноистраживачке и уметничкоистраживачке пројекте у односу на
укупан број наставника и сарадника на високошколској установи
(+++)

-

Недовољно подстицање наставника и сарадника на публиковање
резултата истраживања (++)

-

Ограничена међународна сарадња са високошколским институцијама,
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више заснована на личним контактима наставника (++)
ШАНСЕ:
-

Размена наставника и сарадника са другим високошколским
институцијама у земљи и иностранству (+++)

-

Већа ангажованост Факултета на међународним пројектима (+++)

-

Пројектне активности финансиране из фондова ЕУ преко којих би
наставници и сарадници могли додатно да обаве значајан број својих
научних истраживања (+++)

-

Квалитетна понуда на тржишту интелектуалног рада (+)

ОПАСНОСТИ:
-

Начин финансирања приватних факултета у земљи (+++)

-

Мали број пројеката из домена хуманистичких наука (+++)

-

Пад привредних активности у земљи (+++)

-

Неповерење у објективност рада приватних факултета у земљи (+++)

-

Затвореност стручних часописа и публикација са SCI листе (+++)

-

Непостојање јасне стратегије развоја науке и технологије у земљи (+)

-

Недовољна отвореност за сарадњу појединих домаћих и иностраних
институција (++)

-

Слабија заинтересованост подмлатка за научноистраживачки рад у
земљи (++)

-

Ограничена могућност улагања у научноистраживачки подмладак (+)

4) Предлог мера и активности за унапређење
научноистраживачког, уметничког и стручног рада

квалитета

На основу анализе елемената од значаја за процену, очување и
унапређење квалитета научноистраживачког, уметничкоистраживачког и
стручног рада може се закључити да Факултет за медије и комуниакције
предузима редовне активности како би обезбедио континуитет и побољшао
квалитет научноистраживачког, уметничкоистраживачког и стручног рада. Од
посебног значаја је активно учешће наставника и сарадника у
научноистраживачким и уметничкоистражиачким пројектима у земљи и
иностранству, које би требало појачати у наредном периоду. Факултет даје
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подршку научном, уметничком и стручномо раду и усавршавању наставног
кадра, како кроз издавачку делатност и обезбеђивање услова за уметнички рад,
тако и кроз активну сарадњу факултета са другим високошколским установама
и институцијама. Приметно је да и даље постоји потреба да се прошири
међународна сарадња са високошколским установама и међународним
организацијама.
На основу параметара из SWОТ анализе, уочавају се мере и активности
које треба предузети у циљу унапређења квалитета укупног делања наставника
и сарадника на Факултету за медије и комуникације. Наредни период треба да
буде заснован на предузимању следећих активности:
МЕРА 1: Унапређење педагошких сособности наставника и сарадника
Активности:
-

Растерећење наставног особља ваннаставним обавезама.
Редовна евалуација наставног процеса и предузимање корективних
мера у случају недостатака.
Организовање обука за наставнике и сараднике из области методике
наставе.
Обучавање наставног особља у погледу увођење савремених метода
тестирања студената у складу са жељеним исходима учења.
Организовање радионица за наставнике и сараднике с циљем
подстицања креативности и аналитичко-критичког мишљења из
области подстицања креативности, код студената.

МЕРА 2: Унапређење научноистраживачких, уметничкоистраживачких и
стручних компетенција наставника и сарадника
Активности:
-

Набавка научностручних часописа и литературе из релевантних
области студијских програма.
Обезбеђење материјалних услова за учешће наставника и сарадника
на научним скуповима, саветовањима и симпозијумима.
Организација научних скупова, саветовања и симпозијума.
Укључивање наставника и сарадника у научноистаживачке и
уметничкоистраживачке пројекте.
Стварање интердисциплинарних тела преко којих би се експерти из
различитих области бавили истом темом.
Подстицање објављивања научноистраживачких радова наставника и
сарадника.
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Табела 6.1. Назив текућих научноистраживачких/уметничких пројеката,
чији су руководиоци наставници стално запослени у високошколској установи.
Табела 6.2. Списак
наставника
и
сарадника
запослених
у
високошколској установи, учесника у текућим домаћим и међународним
пројектима
Табела 6.3. Збирни преглед научноистраживачких и уметничких
резултата у установи у претходној календарској години према критеријумима
Министарства.
Табела 6.4. Списак SCI/SSCI-индексираних радова по годинама за
претходни трогодишњи период. (Навести референце са редним бројем)
Табела 6.5. Листа одбрањених докторских дисертација (име кандидата,
име ментора, назив дисертације и година одбране, публиковани резултати) у
високошколској установи у претходне три школске године
Табела 6.6. Списак стручних и уметничких пројеката који се тренутно
реализују у установи чији су руководиоци наставници стално запослени у
високошколској установи.
Табела 6.7. Списак ментора према тренутно важећим стандардима који
се односи на испуњеност услова за менторе у оквиру образовно-научног,
односно образовно-уметничког поља, као и однос броја ментора у односу на
укупан број наставника на високошколској установи.
Прилог 6.1. Списак награда и признања наставника, сарадника и
студената за остварене резултате у научноистраживачком и раду.
Прилог 6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у
односу на укупан број наставника и сарадника на високошколској установи.
Прилог 6.3. Однос броја SCI-индексираних радова у односу на укупан
број наставника и сарадника на високошколској установи.
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Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника
1) Опис стања, анализа и процена стандарда

Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се доследном применом
услова и критеријума прописаних за избор, као и стварањем услова за
перманентно усавршавање у току рада и провером квалитета њиховог рада.
Наставници Факултета за медије и комуникације су бирани јавним конкурсом, а
комисије за избор су сачињавали еминентни универзитетски професори.
Поступак и услови за избор наставника и сарадника су утврђени Статутом
Факултета и усаглашавају се са захтевима стандарда за акредитацију.
Оцена резултата научноистраживачког рада формира се нарочито на
основу:
•

објављених књига, монографија и презентација на научним
скуповима;

•

објављених радова у професионалним часописима са рецензијама;

•

раду на научним пројектима, припремању и вођењу пројеката;

•

уређивању часописа и публикација;

•

обављања констултантских послова у области којом се бави.

Допринос научноистраживачком, стручном и професионалном раду
оцењује се на основу доказа које прилаже кандидат, годишњег извештаја о раду
(самоевалуација) и оцене истраживачких резултата на пројектима у складу са
циљевима пројеката.
Факултет за медије и комуникације се приликом избора наставника и
сарадника у звања придржава прописаних поступака и услова путем којих
оцењује научну, истраживачку и педагошку активност наставника и сарадника.
Избор наставника се врши према Правилнику о начину и поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника и сарадника на Факултету за
медије и комуникације. У складу са Правилником Универзитета приликом
избора наставника вреднује се испуњеност обавезних услова (наставни рад и
научно-истраживачки рад) и изборних услова. Приликом избора у звање
вреднују се и педагошко искуство, као и педагошке способности наставника и
сарадника, а у извештајима о избору посебно се наводе резултати студентских
анкета. За наставнике који се први пут бирају у звања доцента или ванредног
професора, а који нису имали стечено педагошко искуство, организује се
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приступно предавање са циљем оцене њихових педагошких способности. Оцену
приступног предавања даје стручна комисија.
Све наведено указује на то да су услови за избор наставника и сарадника
унапред познати, као и да су створени предуслови да се поступак избора
спроводи на очиглед јавности и доступно провери стручне и шире јавности.
Поступак избора отпочињу органи Факултета, а окончава се одлуком Сената
Универзитета Сингидунум.
Програм развоја наставног кадра посебно је усмерен на запошљавање
младих наставника и сарадника. Факултет настоји да ангажује и запошљава
младе сараднике, у складу са финансијским могућностима и оптерећењем
старијих наставника у настави. Многи наставници и сарадници Факултета
бивши су студенти или докторанти Факултета.
Факултет оцењује и подстиче научну, истраживачку и педагошку
активност наставника и сарадника ангажованих на студијским програмима у
оквиру Факултета.
Факултет за медије и комуникације обезбеђује наставницима и
сарадницима перманентну едукацију и усавршавање. Наставници и сарадници
учествују на научним и стручним скуповима у Србији и иностранству, а
Факултет настоји и да организује што већи број таквих скупова. Факултет
такође омогућава наставницима да остваре дуже и краће студијске боравке,
одобравањем плаћеног или неплаћеног одсуства. Статутом Факултета
предвиђено је да наставнику, после пет година рада на Факултету може бити
одобрено плаћено одсуство у трајању до једне године, ради стручног или
научног усавршавања.
Факултет при избору и унапређењу наставно-научног и стручног кадра
посебно вреднује повезаност рада у образовању са радом на пројектима у
другим областима привредног и друштвеног живота.
Мерила за оцењивање учесника у наставном процесу су: редовност
извођења наставе, редовност одржавања консултација, поштовање термина за
одржавање наставе, квалитет предавања и вежби, однос према студентима,
критеријуми наставника при оцењивању знања студената, квалитет и
доступност литературе предвиђене програмом предмета. Оцењивање учесника
у наставном процесу спроводи се два пута годишње - у децембру и мају.
Оцењивање учесника у наставном процесу се спроводи на часу предавања или
вежби.
Факултет са посебном пажњом развија младе кадрове и подржава њихов
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даљи напредак, пре свега кроз подстицање најбољих студената да остану на
факултету, путем доделе школарина, ангажовања на позицијама сарадника и
асистената оних студената који остварују најбоље резултате, као и различите
врсте усавршавања кроз студентску праксу у организацијама и компанијама.
Факултет такође подстиче студијски боравак, специјализације, као и учешћа на
научним и стручним скуповима у земљи и иностранству. Сваки наставник и
сарадник дужан је да сам направи план студијских боравака, специјализација и
учешћа на конферецијама и стручним скуповима и да га путем стручне службе,
на почетку студијске године, упути на разматрање руководиоцу Департмана и
декану. У складу са потребама студијског програма, наставне и научноистраживачке делатности Факултета, руководилац Департмана и декан
одобравају

средства

за

финансирање

стручне

специјализације

сваког

појединачног наставника. Наставници, такође, унапређују своје компетенције и
стичу нова сазнања кроз сарадњу и комуникацију са гостујућим професорима
из иностранства.

2) SWOT анализа поступака обезбеђења квалитета
СНАГЕ:
-

Потпуна усаглашеност поступка избора наставника и сарадника са
законским прописима, критеријумима Националног савета за високо
образовање и стандардима за акредитацију/++;

-

Јавност поступка и услова за избор наставника и сарадника/+;

-

Фаворизовање научноистраживачког и уметничкоистраживачког
потенцијала кандидата за наставника/сарадника, као и њихових
педагошких способности /+++;

-

Повезаност Факултета/академског
удружењима /++;

-

Систематско праћење и вредновање педагошких истраживачких и
стручних активности наставника и сарадника/++;

особља

са

професионалним

СЛАБОСТИ:
-

Недостатак формалних критеријума за вредновање стручних радова
наставника и сарадника при стицању звања/++.

-

Мали број наставника и сарадника са компетенцијом мереном бројем
радова са SCI индексацијом и цитираношћу/+++;
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-

Ограничена средства за континуирано усавршавање наставника и
сарадника у иностранству/+++;

ШАНСЕ:
-

-

Повећање научне и истраживачке компетентности наставног кадра
кроз учешће на међународним скуповима и у међународним
пројектима/++
Повећање заинтересованисти дипломираних студената са високим
просеком за ангажман на Факултету/++

-

Развијање постојећих облика сарадње и заснивање нових облика
сарадње са универзитетима и другим субјектима на међународном
плану ради усавршавања наставника и сарадника/+++;

-

Повезивања Факултета/наставника и сарадника са другим
релевантним професионалним удружењима и установама/++;

ОПАСНОСТИ:
-

Неуједначеност критеријума, прописа и стандарда за рад у
високообразовној делатности у целом образовном простору Србије,
који се односе на минималне компетенције наставника и
сарадника/++.

-

Незаинтересованост најбољих студената за останак у домаћим
институцијама/++;

-

Недовољна доступност свих фондова Европске уније за усавршавање
наставника и сарадника

3) Предлог мера и активности за унапређење квалитета наставника и
сарадника
На основу претходне анализе, Комисија закључује да Факултет испуњава
услове и критеријуме дефинисане стандардом 7, у погледу квалитета
наставника и сарадника. SWОТ анализа квалитета наставника и сарадника је
указала на одређене слабости и иницирала усвајање следећих мера и
активности за унапређење квалитета:
-

Стално подизати ниво компетентности наставника и сарадника.

-

Постепено уводити услове за избор наставника и сарадника у виша
звања који превазилазе минималне критетијуме одређене
стандардима за акредитацију.
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-

Обезбедити већи обим средстава за стручно усавршавање наставника
и сарадника, како из средстава Факултета, тако и из јавних фондова и
доступних фондова ЕУ. У вези са тим треба покренути одговарајуће
иницијативе пред органима Универзитета, с обзиром на то да је
Универзитет, у одређеном броју случајева (као што је нпр. Еразмус
Плус програм), субјект који једино може аплицирати за добијање
одговарајућег статуса у оквиру програма за финансирање.

Табела 7.1 - Преглед броја наставника по звањима и статус наставника на
високошколској установи (радни однос са пуним и непуним радним временом,
ангажовање по уговору)
Табела 7.2 - Преглед броја сарадника и статус сарадника на високошколској
установи (радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по
уговору)
Прилог 7.1 - Правилник о избору наставника и сарадника
Прилог 7.2 - Број запослених наставника у односу на укупан број студената
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Стандард 8: Квалитет студената
1) Опис стања, анализа и процена стандарда
Квалитет студената Факултета за медије и комуникације Универзитетa
Сингидунум се обезбеђује одабиром студената на основу пријемног испита на
начин прописан Статутом Факултета, оцењивањем студената током рада у
настави, перманентним праћењем и проверавањем резултата оцењивања у
току наставе (предиспитне активности) и на завршном испиту, анализом
пролазности студената и предузимањем одговарајућих мера у случају пропуста.
На предлог Већа Факултета, Сенат Универзитета утврђује број и услове за упис
студената на одговарајуће студијске програме, у складу са квотама уписа
акредитованим у редовном поступку. Факултет може, пре расписивања
конкурса, организовати предпријављивање ради благовременог планирања
просторних и кадровских потреба.
Информације потенцијалним студентима. Факултет за медије и
комуникације
обезбеђује
потенцијалним
и
уписаним
студентима
транспарентан приступ информацијама неопходним за доношење одлуке о
упису на студијске програме институције - описи студијских програма основних
мастер и докторских студија, уписни рокови, звања, курикулуми, информације о
пријемном испиту, неопходна документација за упис, затим акредитације свих
студијских програма, правилници и акти институције. На вебсајту Факултета
http://fmk.singidunum.ac.rs/ објављују се све информације о студијама, где су,
такође, су истакнуте и ажуриране листе и позиције наставног кадра Факултета
и чланова управе, као и биографије и подаци о квалификацијама. Приликом
пријаве за упис на прву годину студија, бруцоши попуњавају пријавни
формулар у циљу добијања података о претходном школовању, врсти
образовања и постигнутом успеху. На пријемном испиту Комисији достављају
мотивационо писмо у којем наводе своје критеријуме за избор студија и
разлоге за опредељење за студирање на Факултету.
Одабир студената. При одабиру студената за упис Факултет за медије и
комуникације вреднује резултате постигнуте у претходном средњошколском
образовању и резултате постигнете на пријемном испиту. Текстом конкурса
који се објављује почетком сваке године за наредну школску годину
прецизирани су услови за упис, проверу склоности и рангирање кандидата.
Једнакост и равноправност. Факултет кроз све своје активности
промовише основне вредности демократске културе – пре свега културу
толеранције, аргументованог дијалога и етичног поступања. У складу са
политиком једнаких могућности, Факултет не врши дискриминацију студената,
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наставника и запослених по било ком основу (расе, националности, пола,
сексуалне оријентације, политичког опредељења, имовинског стања, културе,
језика, старости и психичког или физичког инвалидитета). Право студента на
различитост и заштиту од дискриминације прокламовано Статутом Факултета.
Статутом су такође предвиђене мере позитивне дискриминације при извођењу
наставе за особе са хендикепом.
Обавеза праћења наставе. Факултет за медије и комуникације развија и
унапред упознаје студенте са свим обавезама током студија. Студенти су
упознати са академским календаром, наставним планом и обавезама које треба
да испуне, укључујући ту и обавезно праћење наставе. Наставно особље
подноси редовне извештаје о посећености предавањима. Подаци о посећености
настави објављују се и на страницама предмета на академској платформи
Moodle на веб адреси https://e.fmk.edu.rs/.
Начин полагања испита и оцењивање на испитима. Студенти
Факултета за медије и комуникације се оцењују према унапред објављеним
критеријумима, правилима и процедурама. Начин оцењивања усклађен је са
Стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета наставног процеса и
прецизно уређен Правилником о правилима и организацији основних
академских студија, Правилником о мастер студијама, Правилником о
докторским студијама и Правилником о провери знања и оцењивању студената
који су јавно доступни на веб презентацији Факултета.
Овим правилницима су прописане и процедуре за улагање приговора на
оцењивање на испитима чиме је омогућена контрола оцењивања. Осим
оцењивања на испитима, уређено је и вредновање испуњених предиспитних
обавеза које улазе у коначну оцену на испиту. Такође, наставници на почетку
сваког семестра обавештавају студенте на који начин и по којим основима могу
остварити поене испуњавајући предиспитне обавезе. Наставници то чине
усмено на првом часу са студентима почетком школске године, а те
информације су студентима унапред доступне на страницама предмета на
академској платформи Moodle на веб адреси https://e.fmk.edu.rs/. Наставници
су у обавези да према задатој динамици, а најмање два пута недељно, ажурирају
странице предмета на овој платформи са прегледима предавања и вежби,
задацима за предстојеће часове, литературом у електронском формату, као и да
одржавају редовну комуникацију са студентима.
Инсистирање на доследном и координираном праћењу испуњења
предиспитних обавеза уз сарадњу сарадника у настави или асистента и
предметног професора један је од начина да се постигну што поузданији
резултати у вредновању постигнућа студената. Методе оцењивања студената и
знања које су усвојили у току наставно-научног процеса усклађене су са
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циљевима, садржајима и обимом акредитовања студијских програма.
Сваки наставник има разрађен модел оцењивања предиспитних и
испитних обавеза. Студенти
критеријума,

правила

се

оцењују

помоћу

унапред

објављених

и процедура. Успешност студента у савлађивању

наставног предмета континуирано се прати током наставе и изражава се
поенима. Студијским програмом утврђује се сразмера поена стечених
обављеним предиспитним обавезама и на испиту, у складу са Законом и
општим

актом

Универзитета.

Испуњавањем

предиспитних

обавеза

и

полагањем испита студент може остварити највише 100 поена. Студент полаже
испит по окончању наставе из одговарајућег студијског предмета а најкасније
до почетка наставе из тог предмета у наредној школској години. Испитни
рокови су: јануарски, априлски, јунски 1 и јунски 2, септембарски и октобарски.
Уколико студент не положи испит при првом изласку, има право да тај испит
полаже још два пута у току исте школске године. После три неуспела полагања
истог испита, студент може тражити да испит полаже пред комисијом.
Студент стиче поене на предмету кроз рад у настави и испуњавањем
предиспитних обавеза и полагањем испита. Минимални број поена које студент
може да стекне испуњавањем предиспитних обавеза током наставе је 30, а
максимални 70. Минимални број поена које студент може остварити за
прелазну оцену на једном предмету је 51.
Студент приступа испиту након завршетка наставе тог предмета и након
што је наставник потврдио уредно похађање наставе и извршење других
предиспитних обавеза.
Успех студената на испиту изражава се оценом од 5 (није положио) до 10
(одличан, са похвалом), и то:
•
•
•
•
•

оцену 6 (шест – задовољава) добија студент који је остварио
најмање 51 поен укупно на предиспитним обавезама и испиту.
оцену 7 (седам – добар) добија студент који је остварио најмање 61
поен укупно на предиспитним обавезама и испиту.
оцену 8 (осам – врло добар) добија студент који је остварио
најмање 71 поен укупно на предиспитним обавезама и испиту.
Оцену 9 (девет – одличан) добија студент који је остварио најмање
81 поен укупно на предиспитним обавезама и испиту.
оцену 10 (десет – одличан са похвалом) добија студент који је
остварио најмање 91 поен укупно на предиспитним обавезама и
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испиту.
Студент има право да декану Факултета или наставнику кога
одреди декан поднесе приговор на добијену оцену ако сматра да испит није
обављен у складу са законом и овим Правилником, у року од 36 часова од
добијања оцене. Декан Факултета или наставник кога одреди декан у року од
24 часа од добијања приговора разматра приговор и доноси одлуку о
приговору. Уколико се усвоји приговор студента, студент поново полаже испит
у року од три дана од дана пријема одлуке из става 2. овог члана. Поновљени
испит се полаже на начин који утврђује декан Факултета или наставник кога он
одреди.
Предметни наставници евидентирају оцене по окончању испитног
рока уписом у индекс студента и у Студентски сервис Факултета. Евиденција
оцена у индекс је обавезна и обавља се у за то предвиђеним терминима који су
објављени на е.ФМК страницама предмета. Студентска служба Факултета води
евиденцију о положеним испитима, оценама и броју остварених ЕСПБ кредита у
Факултетском информационом сервису. На основу ове евиденције студенту на
лични захтев може бити издато Уверење о положеним испитима. На крају
школске године, Студентска служба саставља извештај о укупним оценама
студената по предметима и наставницима. Извештај мора да садржи:


укупан број студената уписаних на наставном предмету,



број студената који су положили предмет у одређеним роковима,
њихово учешће у укупном броју студената, дистрибуцију оцена и
просечну оцену студената на наставном предмету.

Анализа и унапређење система оцењивања. Факултет за медије и
комуникације систематично анализира, оцењује и унапређује методе и
критеријуме оцењивања студената по предметима, имајући у виду метод
оцењивања студената који је прилагођен предмету, праћење и оцењивање рада
студента током наставе, однос оцена рада студента током наставе и на
завршном испиту у укупној оцени, као и способност студената да примени
стечено знање.
Факултет за медије и комуникације својим планом и програмом рада
подстиче практичан рад, рад у лабораторијама, укључивање студената у реалне
пројекте из праксе, чиме развија самосталност и способност студента да се
одмах по завршетку студија укључи у радни процес.
Комисија за обезбеђивање квалитета доставља извештај Наставно-
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научном већу о успеху и пролазности студената. Ако Веће оцени да на
одређеним предметима постоје сувише високе или ниске оцене, сувише висока
или ниска пролазност, декан Факултета предузима одговарајуће мере као што
су ревалоризација критеријума вредновања и оцењивања на индивидуалним
предметима од стране појединачних наставника и прилагођавање садржине
предмета нивоу студија и студентским капацитетима.
Професионално понашање и оцењивање. Нагласак Факултета за
медије и комуникације је да обезбеди професионално понашање наставника
током оцењивања студената.
Провера оцена студената и пролазности. Факултет за медије и
комуникације систематично прати и проверава оцене студената по предметима
и предузима корективне акције уколико дође до неправилности у дистрибуцији
оцена (сувише високих или ниских оцена, неравномеран распоред оцена) у
дужем периоду. Такође, систематично се прати и проверава пролазност
студената по предметима, програмима, годинама и предузима корективне мере
у случају сувише ниске пролазности или других неправилности у оцењивању.
Организовање студената. Факултет за медије и комуникације својим
студентима омогућава одговарајући облик студентског организовања,
деловања и учешћа о одлучивању у складу са законом.
На Факултету за медије и комуникације студенти се на одговарајући
начин организују (Студентски парламент) и укључени су у све видове
одлучивања предвиђене Законом (Савет Факултета, Наставно веће факултета и
сл.). Рад Студентског парламента се ближе одређује Статутом Факултета за
медије и комуникације и преко њега студенти остварују своја деловања и
учешћа у одлучивању.

2) SWOT анализа поступака обезбеђења квалитета
СНАГЕ:
-

Јасно дефинисане процедуре и критеријуми пријема и уписа
студената/+++;

-

Прецизно дефинисане и јавно објављене информације о садржају
студијских програма и условима студија /++;

-

Транспарентне и добро уређене процедуре и критеријуми оцењивања
на сваком наставном предмету и години студија/+++;

-

Обезбеђена једнакост и равноправност студената при пријему и у
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току студија, по свим основама, укључујући и студенте са посебним
потребама и одговарајућу инфраструктуру за те студенте/++;
-

Објективно и достојанствено оцењивање студената према
објављеним процедурама и критеријумима/++.
Студентско организовање и учествовање у одлучивању у вези са свим
аспектима студирања, па и оцењивањем /++.
Континуирано праћење пролазности студената по годинама и
предузимање корективних мера у случајевима ниске пролазности/+.

СЛАБОСТИ:
-

Недовољна мотивисаност студената за ефикасније студирање,
узрокована неповољном економском ситуацијом/+++.
Мала заинтересованост студената за активно учешће у систему
обезбеђења квалитета/++;

-

Слабо предзнање уписаних студената/++;

-

Нередовно похађање наставе од стране студената/+.

ШАНСЕ:
-

-

Подизање квалитета студената и стицање потребних компетенција
стварањем могућности за размену студената/++;
Повећање заинтересованисти дипломираних студената са високим
просеком за сопствени утицај на квалитет исхода учења на
Факултету/++;
Повезивање исхода учења са егзактним критеријумима провере
остварених постигнућима студената/++.

ОПАСНОСТИ:
-

Тенденција да се студентско организовање и учешће у одлучивању
своди на бригу о интересима студената који не задовољавају у
потпуности прописане услове, уз потпуно занемаривање интереса
студената који те услове испуњавају/+++;

-

Незадовољство студената због неразумевања метода и критеријума
оцењивања/+.

3) Предлог мера и активности за унапређење квалитета студената
SWОТ анализа квалитета студената је указала на одређене слабости и
иницирала усвајање следећих мера и активности за унапређење квалитета:
-

Стално подизати ниво презентације студијских програма и њихових
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исхода учења, могућностима стицања знања, вештина, истраживачког
потенцијала и компетенција за запошљавање, могућностима
међународне студентске сарадње у циљу привлачења најбољих
кандидата из средњих школа;
-

Стално праћење и евентуално прилагођавање наставних програма
појединих предмета могућностима студената, уз обавезно поштовање
максималног оптерећења студента изражено кроз ЕСПБ бодове;

-

Предузимање мера са циљем мотивисања студената да редовно
похађају наставу и активно у њој учествују како би могли да постигну
бољи успех у студирању;

-

Уважити очекивања студената да у студијском програму буде
заступљено довољно практичних знања и вештина;

-

Унапредити начине на које се дефинишу и повезују исходи учења са
процедурама квантификацијом остварених постигнућа студената.

Табела 8.1. Преглед броја студената по нивоима, студијским програмима и
годинама студија на текућој школској години
Табела 8.2. Стопа успешности студената. Овај податак се израчунава за
студенте који су дипломирали у претходној школској години (до 30.09) а
завршили студије у року предвиђеном за трајање студијског програма
Табела 8.3. Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на
остварене ЕСПБ бодове (60), (37-60) (мање од 37) за све студијске програме по
годинама студија
Прилог 8.1. Правилник о процедури пријема студената
Прилог 8.2. Правилник о оцењивању
Прилог 8.3. Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања
од усвојених процедура оцењивања
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Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и
информатичких ресурса
1) Опис стања, анализа и процена стандарда
Комисија за обезбеђење квалитета систематски прати да ли су сви
предмети студијских програма који се реализују у оквиру Факултета покривени
уџбеницима и другим наставним материјалом за савладавање наставног
градива у потребном броју и на време. Три месеца пре почетка нове школске
године Комисија подноси извештај Већу Факултета и Сенату Универзитета о
стању покривености предмета уџбеницима и другим наставним материјалом.
Уколико Веће оцени да постоје пропусти у обезбеђивању неопходне уџбеничке
и друге литературе, декан Факултета организује отклањање уочених
недостатака до почетка нове школске године.
Пре почетка сваког семестра Факултет обезбеђује студентима основну
литературу („ридере“) и допунску литературу, док ресурсе библиотеке
студенти користе за истраживање за потребе испита, израде семинарских
радова и додатног образовања. Факултет студентима обезбеђује литературу
неопходну за сaвлађивање градива, у електронском и штампаном формату.
Материјал који се користи у настави (уџбеници, зборници, скрипте,
монографије, и сл.) састоји се од изабраних екстерних и интерних издања која
су усаглашена са наставним програмима предмета.
Материјал који се користи у настави (уџбеници, зборници, скрипте,
монографије, и сл.) састоји се од изабраних екстерних и интерних издања која
су усаглашена са наставним програмима предмета. Предметни наставник је у
обавези да декану и Комисији за обезбеђење квалитета достави списак
литературе коју ће користити у настави, и то према следећим критеријумима:
а) наставни материјал мора да буде јасан и разумљив студентима; б) наставна
материја мора бити изложена на начин који просечан студент може да разуме;
в) наставни материјал мора бити логично структуриран; г) наставни материјал
студентима мора бити користан за савладавање наставне материје и припрему
испита. У плану рада наставник на предмету је дужан да наведе наставни
материјал.
Библиотека такође омогућава и увид у све до сада објављене дипломске,
магистарске и докторске радове на Факултету за медије и комуникације.
Факултетска читаоница обједињује функције библиотеке и информатичке
учионице у којој студенти могу да искористе факултетске рачунаре и Интернет
везу за рад и учење, као и припрему студентских радова и испита. Коришћење
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Библиотеке и приступ њеном фонду обезбеђен је 12 часова дневно. Библиотека
и читаоница налазе се у наменски опремљеним, посебним просторијама,
физички издвојене у односу на просторе намењене настави.
У оквиру факултетске библиотеке/читаонице студенти имају приступ и
електронској библиотеци од преко 6000 наслова стручне литературе из
области медија, друштвено-хуманистичких наука и уметности и преко 2000
наслова видео материјала који се користе за потребе наставе.
Факултет систематично прати и унапређује обим и структуру
библиотечког фонда. Приликом попуњавања фонда води се рачуна о профилу
Факултета, потребама студената и наставног особља, дезидератима и
издавачкој понуди. У сарадњи са страним универзитетима, сродним
институцијама, институтима и издавачким кућама, Факултет наставља да
убрзано развија и обогаћује библиотеку у циљу подршке наставном процесу,
научно-истраживачком и уметничком раду.
Факултет за медије и комуникације је 2008. године основао Центар за
медије и комуникације који се бави издавањем монографија, зборника и
уџбеника чији су аутори наставници на Факултету. У оквиру издавачке
делатности Факултет такође објављује преводе неких од најзначајнијих
стручњака из области хуманистичких наука, филозофије, социологије,
психологије, уметности, дизајна. Одабир литературе која се обајвљује у оквиру
Факултета врше шефови департмана сходно наставном програму. Издавачки
план се прави на годишњем нивоу а одобрава га Наставно-научно веће. Књиге у
издању Факултета користе се као наставна средства и у штампаној и у
електронској форми.
Циљ издавачке делатности Факултета јесте упознавање студената и
шире читалачке публике са токовима теоријске продукције у областима
филозофије, социологије, психологије, дизајна, уметности, а у складу са
потребама наставних програма Факултета. У издавачком процесу, посебна
пажња посвећена је квалитету текстова и превода, ликовној опреми књига као
и промоцији издања у виду трибина, панела и округлих столова на актуелне
теме, са домаћим и иностраним гостима. Регионално повезивање кроз рад на
књигама и путем представљања књига такође је један од циљева издавачке
делатности Факултета. Факултет за медије и комуникације сваке године
представља своју издавачку продукцију на Међународном сајму књига у
Београд, као и на сајмовима књига широм региона.
Руководство Факултета систематично прати, оцењује и унапређује
структуру и обим библиотечког фонда, али и компетентност и мотивисаност
особља за подршку у библиотеци, читаоници и рачунарском центру.
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Преко огласних табли и веб-страница студенти су упознати са начином
рада у библиотеци и рачунском центру. Факултет обезбеђује студентима
неопходне информатичке ресурсе за савлађивање градива. У том смислу,
набављен је потребан број рачунара одговарајућег квалитета, као и друга
информатичка опрема Факултета за медије и комуникације. Приступ
Интернету је сталан и може се користити у свим просторијама Факултета.

2) SWOT анализа поступака обезбеђења квалитета
Применом методе SWOT анализе анализирају се и квантитативно
оцењују следећи елементи који указују на квалитет уџбеника, литературе,
библиотечких и информатичких ресурса на Факултету за медије и
комуникације:
1. покривеност предмета обавезном и изборном литературом, као и
другим и училима;
2. структура и обим библиотечког фонда;
3. постојање рачунара, софтвера, интернета, електронских облика
часописа и сл.;
4. број и стручна спрема запослених у библиотеци и другим
релевантним службама;
5. адекватност услова за рад (простор, радно време).

SWОТ анализа указује на следеће одлике квалитета уџбеника,
литературе, библиотечких и информатичких ресурса Факултета:
СНАГЕ:
-

Посвећеност руководства
библиотечког фонда (+++)

Факултета

формирању

квалитетног

-

Посвећеност и стручност запослених у библиотеци и информатичком
центру (+++)

-

Постојање значајног броја монографија и научних
објављених од стране наставног кадра Факултета (++)

-

Богат и добро структуриран библиотечки фонд (+)

-

Доступност електронске литературе, видео и аудио материјала (+++)

-

Радни простор библиотеке и читаонице задовољавају критеријуме

текстова
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-

Радно време је прилагођено потребама корисника (+++)

-

Информатички ресурси по броју и квалитету испуњавају потребе
наставника и студената (+++)

СЛАБОСТИ:
-

Недостаје претплата на електронске часописе на страним језицима
(+++)

-

Недовољно материјалних средстава за потребе библиотеке (+++)

-

Непотпуност дугорочних планова у вези са библиотечким фондом (+)

-

Проблеми у функционисању бежичне интернет мреже у појединим
просторијама Факултета (+).

ШАНСЕ:
-

Чвршћа
сарадња
са
библиотечким
јединицама
високошколских институција у земљи и иностранству (+++)

других

-

Доступност претплате на стране базе дигиталних издања стручне и
научне периодике (+++)

-

Добра сарадња са издавачким кућама у земљи и иностранству (++)

-

Добра сарадња са осталим библиотекама у земљи (++)

-

Донаторски програми и пројектне активности Факултета (++)

-

Подршка иновацијама у погледу увођења нових колекција, сервиса и
технологија (++)

ОПАСНОСТИ:
-

Смањење заинтересованости младих за коришћење библиотечког
фонда (+++)

3) Предлог мера и активности за унапређење квалитета уџбеника,
литературе, библиотечких и информатичких ресурса
На основу параметара из SWОТ анализе, уочавају се мере и активности
које треба предузети у циљу унапређења квалитета уџбеника, литературе,
библиотечких и информатичких ресурса Факултета за медије и комуникације. У
том смислу, наредни период треба да буде заснован на предузимању следећих
облика деловања:
МЕРА 1: Унапређење техничкие подршке
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Активности:
-

обезбедити приступ актуелној међународној литератури и набављати
повремено новија инострана издања која су капитална у одређеним
областима

-

набавити адекватну хардверску опрему
квалитетнију бежичну интернет мрежу

која

би

обезбедила

МЕРА 2: Подстицање студената за коришћење библиотеке и рачунарског
центра Факултета
Активности:
-

Промовисање рада библиотеке и рачунарског центра у студентској
популацији

-

Укључивање студената у рад библиотеке и рачунарског центра

-

Едуковање студената о коришћењу и начину претраге фонда

МЕРА 2: Побољшање обима, структуре и квалитета фонда библиотеке
Активности:
-

Обезбеђење средстава за куповину нових библиотечких јединица

-

Израда дугорочног плана развоја библиотечке делатности Факултета

-

Куповина права на коришћење стручне литературе са Интернета

-

Периодична
евалуација
квалитета
библиотечких и информатичких ресурса

наставних

материјала,

Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи
Табела 9.2. Попис информатичких ресурса
Прилог 9.1 - Општи акт о уџбеницима
Прилог 9.2. Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници
запослени на високошколској установи (са редним бројевима)
Прилог 9.3. Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори
наставници запослени на установи са бројем наставника на установи
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Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом
и квалитет ненаставне подршке
1) Опис стања, анализа и процена стандарда
Квалитет управљања и квалитет ненаставне подршке на Факултету за
медије и комуникације у Београду обезбеђен је дефинисањем овлашћења и
одговорности органа управљања (Савета Факултета), органа пословођења
(Декана, Продекана), стручних органа (Наставно-научног већа), Студентског
парламента, Комисије за обезбеђивање квалитета и aдминистративног особља
које остварује ненаставну подршку раду Факултета, одредбама Правилника о
стандардима и поступцима за обезбеђивање квалитета и самовредновање на
Факултету за меидје и комуникације. Сагласно Статуту Факултета, утврђеним
надлежностима и одговорностима органа управљања и јединица за ненаставну
подршку врши се перманентно праћење и провера њиховог рада оцењивањем
од стране запослених и од стране студената коришћењем анкетa током
процеса самовредновања и оцењивања квалитета.
Органи управљања и органи пословођења, њихове надлежности и
одговорности у организацији и управљању Факултетом, затим структура,
организационе јединице и њихов делокруг рада као и њихова координација и
контрола утврђени су Статутом Факултета, у складу са законом, а надлежности,
овлашћења и организациона структура структура Факултета дефинисани су
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова на
Факултету за медије и комуникације у Београду.
Савет Факултета приликом усвајања годишњег извештаја о пословању
врши преиспитивање и оцењивање организације и управљањe установом и по
потреби предузима мере за њихово унапређење.
Факултет систематски прати и оцењује рад ангажованог управљачког и
ненаставног особља у оквиру својих студијских програма и предузима мере за
унапређење квалитета њиховог рада, посебно прати и оцењује њихов однос
према студентима и мотивацију у раду са студентима. Организацију,
управљање Факултетом, рад управљачког и ненаставног особља оцењују
наставно, ненаствано особље и студенти у оквиру анкете приликом спровођења
поступка самовредновања и оцењивања квалитета. Све ове информације
представљају улаз у процес преиспитивања функционисања Стратегије
обезбеђења квалитета на годишњем нивоу.
Факултет је високошколска установа у саставу Универзитета
„Сингидунум“, са својством правног лица. Делатност Факултета заснована је на
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следећим принципима:


поштовању Закона, Статута и других општих аката Универзитета и
Факултета;



академским слободама наставно-научног особља;



јавности рада;



уважавању хуманистичких и демократских вредности;



забрани сваког облика дискриминације;



сарадњи свих учесника у процесу рада на основама међусобног
уважавања, толеранције и поштовања стручне компетентности;



прихватању међународних стандарда у области високог образовања и
стварању услова за њихову рационалну примену.

Статутом Факултета дефинисани су услови и поступак заснивања радног
односа и напредовања ненаставног особља који су кроз конкурсе доступни
јавности.
Органи Факултета
Структура унутрашње организације Факултета уређена је у складу са
законом који регулише област високог образовања, оснивачким актом и
општим актом установе. Факултет има председника Факултета као инокосни
орган, орган управљања, орган пословођења, стручни орган, орган студената.
Орган управљања Факултета је савет, орган пословођења – декан, стручни
орган – наставно-научно веће, и орган студената – Студентски парламент.
Председник Савета је и председник Факултета.
1. Савет има седам чланова од којих шест чланова именује већински
оснивач, а једног бира Студентски парламент Факултета. Мандат чланова
Савета траје четири године од дана конституисања Савета. Надлежност Савета
јесте да управља имовином и добити Факултета, доноси финансијски план,
утврђује политику запошљавања и развоја Факултета, надзире рад органа
пословођења и доноси акте у оквиру своје надлежности.
2. Орган пословођења је декан, коме у раду помажу, а по потреби га и
замењују, продекан за организацију наставе и продекан за научноистраживачку
делатност, продекан за међународну сарадњу и продекан за наставу и
студентска питања. Декан се бира из реда наставника на период од три године.
Неки од најважнијих послова декана су да: заступа Факултет; предлаже
доношење аката Савету, Наставно-научном већу и другим органима Факултета,
организује и руководи радом служби Факултета; стара се о законитости рада
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Факултета и врши друге послове предвиђене статутом Факултета.
Продекане Факултета, из редова наставника, именује и разрешава
председник Факултета. Њихов мандат траје најдуже три године.
3. Стручни орган је наставно-научно веће. Наставно-научно веће чине
председник Факултета, декан, продекани, руководиоци департмана,
руководиоци
научно-истраживачке
односно
уметничко-истраживачке
јединице, помоћници председника Факултета и помоћници декана Факултета.
Наставно-научно веће може да формира комисије и друга радна тела.
Наставно-научно веће, између осталог, утврђује предлог статута
установе и других општих аката или одлука за чије је доношење надлежан
Савет Факултета или Универзитет, доноси студијске програме за студије првог,
другог и трећег степена, за студије на даљину или посебне програме (за
даровите студенте и слично), доноси програм научноистраживачког рада и
развоја научноистраживачког подмлатка, утврђује предлог финансијског плана
за сваку школску годину и предлоге извештаја о пословању, именује комисије и
друга тела, одлучује у области издавачке делатности и доноси акта у оквиру
своје надлежности.
Статус посебног стручног органа који се оснива ad hoc има комисија за
прописе, чији се састав, трајање мандата и делокруг рада одређује посебном
одлуком, у случају потребе.
У наставно-научном већу, као и у телима и органима тог већа
представници студената су заступљени најмање са 20%,
4. Орган студената је студентски парламент који има 20 чланова. За
члана Студентског парламента може бити изабран сваки студент/киња
Факултета, који је уписан/на на студије најкасније у школској години у којој се
бира Студентски парламент. Избор чланова парламента врши се у месецу
априлу према поступку који је регулисан општим актом установе. Мандат члана
студентског парламента траје две године. Студентски парламент има
председника и заменика председника.
Организационе јединице Факултета
Факултет своју делатност остварује кроз посебне организационе
јединице: департмана, научно-истраживачких јединица, односно уметничкоистраживачких јединица, библиотеке, Центра за издаваштво и стручних служби
Факултета.
1. Департман је наставно-научна односно наставно-уметничка
организациона јединица Факултета која обједињује рад наставника и
сарадника одговарајућих ужих научних, односно уметничких области и
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образује се ради организовања и извођења наставе из наставних предмета у
оквиру једног или више студијских програма.
На Факултету су организовани следећи департмани:
·

Департман за медије и комуникације;

·

Департман за психологију;

·

Департман за дигиталне уметности;

·

Департман за социјални рад;

·

Департман за критичке студије политике;

·

Департман за хуманистику и теорију уметности и медија

2.
Научно-истраживачке
јединице,
односно
уметничкоистраживачке јединице су организационе јединице Факултета у оквиру којих
Факултет остварује научноистраживачки, уметнички и истраживачко-развојни
рад који је у функцији развоја науке и уметности и унапређивања делатности
Факултета.
3. Центар за издаваштво је организациона јединица Факултета која
организује издавање и објављивање књига, уџбеника, монографија, студија,
чланака, скрипти и других научних и стручних радова.
4. Библиотека је организациона јединица Факултета која обавља
библиотечко- информационо-документационе послове за потребе студената,
наставника и сарадника Факултета
5. Стручна служба Факултета је организациона јединица Факултета која
обавља послове за потребе Факултета.
Кабинет председника Факултета и декана се образује за извршавање
послова за потребе председника Факултета и декана.
У Стручној служби Факултета обављају се управни, правни, кадровски,
рачуноводствени, административни, библиотечки, издавачки, информатички,
технички и други послови који су од заједничког интереса за обављање
делатности Факултета.
Факултет има следеће службе:
·

Служба за материјално-финансијске послове;

·

Служба за нормативно-правне послове;

·

Служба за међународну сарадњу и развој;
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·

Студентска служба;

·

Служба за односе са јавношћу и маркетинг;

·

Служба за студентску праксу и каријерно саветовање;

·

Служба за координацију наставе и подршку настави;

·

Служба за информационе системе;

·

Техничка служба.

Радом наведених служби руководи секретар, у складу са инструкцијама
председника Факултета.
У складу са циљевима који су дефинисани у Правилнику о стандардима и
поступцима за обезбеђивање квалитета и самовредновање на Факултету за
меидје и комуникације и Стратегији обезбеђења квалитета обезбеђују се услови
управљачком и ненаставном особљу за перманентно образовање и
усавршавање на професионалном плану.
Рад и деловање управљачког и ненаставног особља ангажованог у
оквиру свих студијских програма су доступни оцени наставника, ненаставног
особља, студената и јавног мњења.
Факултет је обезбедио број и квалитет ненаставног особља, потребног за
реализацију студијских програма Факултета, у складу са стандардима за
акредитацију.

2) SWOT анализа поступака обезбеђења квалитета

СНАГЕ:
-

Надлежности органа управљања, пословођења и стручних органа су
прецизно дефинисане /+++;

-

Oрганизациона структура Факултета je jасно дефинисана /+++;

-

Информација о квалитету рада органа управљања и стручних служби
као и структура ненаставне подршке су јавно доступне/++;

-

Факултет прати и оцењује квалитет
консултујући све интересне групе/++;

-

Факултет прати и оцењује квалитет рада стручних служби и
ненаставног особља, уз мере за унапређење/++;

СЛАБОСТИ:

управљања

установом,
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-

Недостатак системски
ненаставног особља/++;

подржаног

перманентног

усавршавања

ШАНСЕ:
-

Континуирани процес усавршавања система информисања између
управљачких и других организационих јединица/++;

-

Обезбеђење већег присуства, посебно новозапосленог ненаставног
особља на програмима и стручним семинарима који подстичу
размену искустава и знања у ненаставним процесима /++;

ОПАСНОСТИ:
-

Кандидати за радна места у стручним службама нису довољно
мотивисани да се стручно усавршавају/++.

3) Предлог мера и активности за унапређење квалитета управљања
високошколском установом и квалитета ненаставне подршке
Руковођење Факултетом и рад стручних служби Факултета усклађени су
са критеријумима предвиђеним Стандардом 10: Квалитет управљања
високошколском установом и квалитет ненаставне подршке. Изменама и
допунама Статута из 2019. године усаглашен је Статут са новим Законом о
високом образовању. Сви органи на Факултету формирани су у складу са
Законом о високом образовању, а рад стручних служби Факултета организован
је тако да у потпуности задовољава потребе студената и пружа подршку
наставном процесу.
SWОТ анализа квалитета управљања високошколском установом и
квалитета ненаставне подршке је указала на одређене слабости и иницирала
усвајање следећих мера и активности за унапређење квалитета:
-

Стално усавршавати и образовати ненаставно особље због све веће
примене нових информационих технологија;

-

Усагласити кадровску политику пријема наставног особља са
захтевима нове акредитације;

-

Подстицати покретање иницијатива од стране ненаставног особља за
активно партиципирање у процесима предлагања и одлучивања.

Табела 10.1 - Број ненаставних радника стално запослених у високошколској
установи у оквиру одговараjућих организационих јединица
Прилог 10.1 - Шематска организациона структура високошколске установе
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Прилог 10.2 - Aнализа резултата анкете студената о процени квалитета рада
органа управљања и рада стручних служби
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Стандард 11: Квалитет простора и опреме
1) Опис стања, анализа и процена стандарда
Просторни капацитети. Факултет за медије и комуникације је
обезбедио одговарајуће људске, просторне, техничко-технолошке, библиотечке
и остале ресурсе примерене карактеру студијског програма и предвиђеном
броју студената. Од самог оснивања Факултета за медије и комуникације,
стратешко опредељење управе Факултета било је да се значајна средства из
прихода инвестирају у квалитетан простор и опрему за извођење наставе и
научно-истраживачких делатности и у том смислу, Факултет у свим
евалуацијама добија највише оцене како од студената, тако и од екстерних
јавности.
Комисија за обезбеђивање квалитета према Акционом плану и Програму
анкетирања изложеним у претходним стандардима организује анкетирање
којим испитује ставове наставника, студената и сарадника о томе у којој мери
простор и опрема задовољавају потребе за обављање наставне и научноистраживачке делатности Факултета. Резултати анкетирања о стању простора и
опреме достављају се Комисији за обезбеђење квалитета и Савету Факултета
ради разматрања и предузимања одговарајућих мера за подизање квалитета
опреме и простора за савремен наставни и научни рад.
Факултет обавља своју делатност у простору укупне површине 3360m2 на
адреси Карађорђева 65 у Београду. Поседује примерене просторне капацитете:
амфитеатар, слушаонице, учионице, вежбаонице, компјутерске лабораторије,
библиотеку, читаоницу, кабинете и сале за квалитетно обављање своје
делатности. Осим простора за одвијање наставе Факултет располаже
просторијама за обављање делатности осталих стручних служби.
Факултет располаже са савремено опремљеним студијом за дигиталне
медије који обухвата и студио за фотографију као и опрему за снимање и тон.
Студенти имају на располагању у потпуностио опремљен и функционалан
студио за радио одакле се редовно емитује студентски радио програм. У
посебним просторијама Факултет је сместио студио за монтажу и обраду звука и
звучну постпродукцију намењену практичним вежбама и радионицама.
Усклађивање простора и опреме са потребама. Настава је реализована
кроз предавања и вежбе по усвојеном плану и програму а према распореду
часова и распореду консултација.
Факултет за медије и комуникације у Београду континуирано прати и
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усклађује своје просторне капацитете и опрему са потребама наставног процеса
и бројем студената. Студенти су током оцене квалитета показали веома велико
задовољство простором и опремом.
Приступ информацијама. Будући да је Факултет за медије и
комуникације опремљен и у целости покривен свом техничко-технолошком
опремом која обезбеђује аудио-визуелну и интернет-комуникацију, свим
студентима и запосленима су у сваком тренутку доступне све дигиталне
платформе на којима се одвијају настава и подршка наставном процесу, све
релевантне информације, актуелна литература, стручни часописи и остала
електронска издања.

2) SWOT анализа поступака обезбеђења квалитета
СНАГЕ:
-

Усклађеност простора и опреме са потребама предавања, дискусија и
вежби на свим студијским програмима/+++;

-

Прилагођеност просторних услова и опреме броју студената/+++;

-

Несметан приступ студената
технолошким ресурсима/++;

-

Испуњеност високих безбедносних стандарда у свим просторијама
Факултета/++;

-

Прилагођеност
потребама/++;

просторних

и

услова

запослених

студентима

информационо-

са

посебним

СЛАБОСТИ:
-

Ограничен број лиценцираних софтвера и рачунарске опреме с
обзиром на растућу понуду и диференциране потребе у оквиру
наставног процеса/++;

-

Неједнак сигнал бежичне интернет мреже у свим просторијама
факултета /++;

ШАНСЕ:
-

Унапређење наставног и научног процеса захваљујући могућностима
које пружају савремени пословни простор и опрема/+++;

-

Могућност одржавања уметничких, научних и стручних скупова и
других дешавања из области културе и привреде у одговарајућим
просторијама Факултета /+++;
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ОПАСНОСТИ:
-

Недовољно и нередовно улагање у унапређење опреме и простора
може компромитовати високо постављене критеријуме квалитета у
наставно-научној области и организацији пословања/++;

-

Брз технолошки напредак захтева додатно стручно усавршавање
запослених
у
наставним
и
ваннаставним
делатностима
Факултета/+++.

3) Предлог мера и активности за унапређење квалитета простора и
опреме
SWОТ анализа квалитета простора и опреме је указала на одређене
предности, али и слабости, што је иницирало усвајање следећих мера и
активности за унапређење квалитета:
-

Наставити организацију наставног и научно-истраживачког процеса у
складу са могућностима које већ има пословни простор и опрема
Факултета,

-

Набавити додатне лиценциране софтвере и рачунарску опрему у
складу са потребама осавремењивања наставе и научно-истраживачке
делатности

-

Успоставити уједначено висок квалитет бежичног интернета у свим
просторијама Факултета;

-

Наставити са континуираним усавршавањем особља за ефикасно
коришћење опреме и софтвера у свакодневном раду.

Табела 11.1 - Укупна површина (у власништву високошколске установе и
изнајмљени простор) са површином објеката (амфитеатри, учионице,
лабораторије, наставне базе, организационе јединице, службе)
Табела 11.2 - Листа опреме у власништву високошколске установе која се
користи у наставном процесу и научноистраживачком раду
Табела 11.3. Наставно-научне и стручне базе
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Стандард 12: Финансирање
1) Опис стања
Факултет за медије и комуникације има дугорочно обезбеђена
финансијска средства неопходна зa реализацију наставно-научног процеса,
научно-истраживачких пројеката, уметничких и професионалних активности
што осигурава финансијску стабилност Факултета. Финансирање Факултета
дефинисано је пре свега Законом о високом образовању, Статутом Факултета за
медије и комуникације, оснивачким актом и другим законским актима који
утичу на финансијско пословање Факултета.
Извори финансирања Факултета за медије и комуникације су:


средства која је обезбедио оснивач;



школарине;



средства за финансирање научноистраживачког, уметничког и
стручног рада;



пројекти и уговори у вези са реализацијом наставе, истраживања
и консултантских услуга;



накнаде за комерцијалне и друге услуге;



донације, поклони и завештања;



оснивачка права из уговора са трећим лицима;



и други извори у складу са законом.

Савет Факултета за медије и комуникације својим финансијским планом
планира и распоређује средства по наменама. Финансијски план је усвојен и
њиме је обазбеђена финансијска стабилност и ликвидност у дужем временском
периоду.
Основни извор финансирања Факултета за медије и комуникације је
школарина. Висину школарине усваја Савет за сваку школску годину, водећи
рачуна о економској ситуацији у земљи и потребама Факултета за реализацију
програма. Школарина обухвата трошкове студента за стицање 60 ЕСПБ бодова.
Школарина обухвата накнаду за редовне услуге које Факултет пружа студенту у
оквиру остварења студијског програма.
Поред школарине Факултет остварује и приходе реализацијом пројеката.
Из ових средстава се финансира развој Факултета коа и научно истраживачки
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рад. Сопствене приходе остварене пружањем услуга другим лицима Факултет
усмерава на побошање наставе и издавачку делатнос a све у оквиру своје
делатности.
Стратешко опредељење Факултета је да подстиче истраживачки ради
уметнички рад. Подстицај се пре свега обавља кроз финансирање одређеног
броја наставника који учуствују у домаћим и иностраним конференцијама,
синпозијумима и конгресима, изложбама као и кроз објављивање научних
радова у часописима Факултета.
Јавност и транспарентност својих извора финансирања као и употребу
средстава, Факултет обезбеђује кроз извештај о пословању и годишњи
обрачун који усваја Савет, као и обелодањивање годишњег рачуна на сајту
Агенције за привредне регистре.
2) SWOT анализа
Применом методе SWOT анализирају сe и квантитативно оцењују
карактеристике система финансирања Факултета за медије и комуникације по
следећим елементима евалуације:
-

извори финансирања;

-

дугорочно обезбеђење финансијских
научноистраживачки и стручан рад;

-

финансијско планирање и одлучивање;

-

јавност начина употребе финансијских средстава.

средстава

за

наставу,

СНАГЕ:
-

Јавност начина употребе
финансирања (+++)

финансијких

средстава

и

извора

-

Квалитетан људски потенцијал за пружање разних видова услуга
трећим лицима (пројектатске, истраживачко-развојне, едукативне и
сл.) (+++)

-

Квалитет простора и опреме у смислу могућности пружања услуга на
тржишним принципима пословања (+++)

-

Стабилност финансирања Факултета (+)

-

Реноме Факултета у одређеним сегментима рада препознатљивим на
тржишту услуга (+)

-

Прецизно финансијско планирање и одлучивање у складу са планом
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(+++)
СЛАБОСТИ:
-

Нееластичност у финансирању, јер
проширења извора финансирања (+++)

постоје

-

Високи стални трошкови Факултета (+++)

-

Вишегодишњи план финансирања (+)

мале

могућности

ШАНСЕ:
-

Европске интеграције Србије и могућност учествовања у донатроским
пројектима (+++)

-

Повећање заинтересованости
Факултету (+++)

-

Добре везе са привредним друштвима (++)

-

Обезбеђење финансијких средстава учествовањем у пројектима (++)

средњошколаца

за

студије

на

ОПАСНОСТИ:
-

Систем финансирања приватних универзитета/факултета у земљи
(+++)

-

Смањење обима привредних активности које води ка смањењу броја
студената (+++)

-

Ниска платежна моћ становништва (+++)

-

Затвореност надлежних министарстава у земљи у погледу сарадње са
приватним факултетима (++)

-

Нелојална конкуренција са другим високообразовним институцијама
у земљи (++)

3) Предлог мера за унапређење финансирања

Факултет своје финансијско пословање обавља квалитетно,
транспарентно и прецизно. У протеклом периоду, као и сво време од када
Факултет постоји, постојала је потпуна финансијска стабилност установе.
Настојање да се задржи висок ниво квалитета студија може се довести у везу са
јачању угледа Факултета и стабилнијим приходима.
На основу параметара из SWОТ анализе, уочавају се мере и активности
које треба предузети у циљу унапређења система финансирања Факултета.
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Предстојећи период треба да буде заснован на предузимању следећих
активности:
МЕРА 1: Повећање броја студената на Факултету
Активности:
-

Унапређење Маркетинг плана Факултета;

-

Промоција вредности Факултета;

-

Акредитација већег броја студијских програма;

-

Осавремењавање студијских програма;

-

Привлачење средњошколаца кроз организовање
стручних, научних и уметничких манифестација.

културних,

МЕРА 2: Обезбеђење додатних извора финансирања
Активности:
-

Израда вишегодишњег плана финансирања Факултета;

-

Учешће у донаторским и развојним програмима или пројектима;

-

Креирање сопствених развојних програма и пројеката;

-

Смањење фиксних трошкова рада Факултета;

-

Иницирање нових и унапређење постојећих партнерстава са
субјектима из земљи и иностранства;

-

Пружање тржишних услуга Факултета.

Прилог 12.1 - Финансијски план
Прилог 12.2 - Финансијски извештај за претходну школску годину
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Стандард 13:
квалитета

Улога студената у самовредновању и провери

1) Опис стања, анализа и процена стандарда
Имајући у виду основне циљеве Факултета за медије и комуникације (и
сâмог процеса самоевалуације), у активностима доласка до што валиднијих
резултата, важно је активно учешће студентске популације у организационој
структури Факултета. Сходно томе, студенти су ангажовани у раду студентских
организација и у телима Факултета, Студентском парламенту и др.
Орган који заступа интересе студената је Студентски парламент
Факултета. Студенти, поред тога, имају своје представнике у Савету Факултету
(једног члана Савета бира Студентски парламент) и у Наставно-научном већу
Факултета. При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе
на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу
ефикасности студирања и утврђивања броја ЕСПБ бодова, у раду и одлучивању
Наставно-научног већа учествује 20% представника студената које бира
Студентски парламент факултета. Поред тога, студенти имају и своје
представнике у Комисији за обезбеђење квалитета, како је то документовано у
претходним стандардима.
Студентски парламент је орган Факултета преко кога
студенти
остварују своја права и штите своје интересе на Факултету, у складу са Законом,
статутима, и другим општим актима Универзитета и факултета.
Студентски парламент Факултета обавља следеће послове:


бира и разрешава своје представнике у органе Факултета и
њихова стручна тела;



доноси опште акте о свом раду;



оснива радна тела за припрему предлога органима Факултета у
вези са питањима из своје надлежности;



заузима ставове по питањима која се односе на осигурање
квалитета наставе;



реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и
утврђивање броја ЕСПБ, које ће њихови представници заступати у
органима и стручним телима Факултета и Универзитета,



обавља и друге послове у складу са Законом, статутом и другим
општим актима факултета и Универзитета.
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Мандат чланова Студентског парламента траје годину дана.
Члану Студентског парламента коме је престао статус студента престаје
мандат даном престанка статуса, а допунски избори се спроводе у року од 15
дана, уколико је до истека једногодишњег мандата преостало три или више
месеци.
Право да бира и да буде биран за члана Студентског парламента има
студент Факултета уписан на студије у школској години у којој се обавља избор.
Представници студената. Представници студената учествују у раду
Комисија за обезбеђивање квалитета и самовредновање.
Изражавање мишљења. Факултет обезбеђује процес идентификовања
ставова и мишљења студената о Стратегији обезбеђивања квалитета и
стандардима и поступцима обезбеђивања квалитета, као и о другим
документима којима се обезбеђује квалитет рада факултета укључујући и
резултате самовредновања и оцењивања квалитета Факултета.
У терминима за консултације студенти имају прилику за разговоре са
Управом Факултета и изношење мишљења о квалитету студија и проблемима
са којима се сусрећу у раду. Такође, преко својих представника у Студентском
парламенту дају мишљења и предлоге за унапређење квалитета студирања.
Студентска анкета. Факултет редовно спроводи анкетирања студената
ради утврђивања њихових ставова и мишљења о питањима из свих области
које се проверавају у процесу самовредновања и њиховим укључивањем у
укупну оцену самовредновања и оцене квалитета.
Резултати анкетирања се анализирају на седницама Савета и Наставнонаучног већа сходно чему се доносе одлуке о побољшању квалитета рада.
Резултати и закључци који су студентима јавно доступни путем дигиталних
платформи Факултета укључени сз у укупну оцену самовредновања и оцене
квалитета.
Оцењивање наставника од стране студената. Дати процес одвијаће се
путем анкетирања студената. Оно мора бити анонимно. Садржај анкете
прописан је на обрасцу „Анкета за вредновање педагошког рада наставника
Факултета за медије и комуникације“.
У његовој реализацији не сме учествовати мање од 50% уписаних
студената у одговарајућу годину студија. Анкета се спроводи у просторијама
Факултета и то без присуства наставника.
Анкетирање се одвија на крају зимског и летњег семестра. Комисија за
квалитет дужна је да дату активност спроведе између 20. децембра и 20.
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јануара и 20. и 30. маја. Обрада анкете, састављање извештаја о њеном
реализовању и достављање резултата декану Факултета и Научно-наставном
већу Факултета треба да се заврши до 15. фебруара, односно 15 јуна.
Оцењивање стандарда квалитета студијског програма, наставног
процеса и услова студирања на Факултету за медије и комуникације од
стране студената. Дати процес одвијаће се путем анкетирања студената. Оно
мора бити анонимно. Садржај анкете прописан је на обрасцу „Анкета за
оцењивање стандарда квалитета наставног процеса и услова студирања на
Факултету за медије и комуникације од стране студената“.
У његовој реализацији не сме учествовати мање од 50% уписаних
студената у одговарајућу годину студија. Анкета се спроводи у просторијама
Факултета и то без присуства наставника.
Анкетирање се одвија на крају летњег семестра. Комисија за квалитет
дужна је да дату активност спроведе између 20. и 30. маја. Обрада анкете,
састављање извештаја о њеном реализовању и достављање резултата декану и
Научно-наставном већу Факултета треба да се заврши до 15 јула.
Перманентно осмишљавање. У циљу подизања квалитета улоге
студената у процесу самовредновања и провере, Факултет укључује студентску
популацију у процес перманентног осмишљавања и евалуације студијских
програма као и метода оцењивања. Поменути циљеви се реализују кроз:
објективнији метод оцене наставника, наставног процеса, организационог
аспекта функционисања Факултета, практичне примене знања, модернизације
рада и сл.; адекватнију формулацију питања; ефикаснију организацију сâмог
процеса анкетирања; критички, али и конструктивни приступ процесу
самоевалуације; могућности преноса дела одговорности самоевалуације на
студентску популацију Факултета.
О свим активностима у вези са мишљењем о квалитету студијских
програма и начинима оцењивања, студенти Факултета се редовно информишу
путем мејла, сајта Факултета, студентске службе, огласне табле и слично.

2) SWOT анализа поступака обезбеђења квалитета
СНАГЕ:
-

Представници студентског парламента учествују у раду Наставног
већа и Савета школе, као и у Комисији за обезбеђивање квалитета и
самовредновање/+++.

-

У анкетирању о педагошком и професионалном раду наставника
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активно учествују сви студенти, са свих студијских програма/++;.
-

Активно учешће студената у процесу управљања Факултетом и у раду
тела високошколске установе по питањима значајним за студенте/++;

СЛАБОСТИ:
-

Недовољна мотивисаност студената да учествују у студентским
анкетама
и да изнесу своје мишљење о раду наставника и
сарадника/++;

-

Формализација поступака приликом спровођења самоевалуације
може довести до занемаривања минорних мишљења студената о
појединим питањима /++;

ШАНСЕ:
-

Подизање свести студената о значају објективне процене и редовног
учествовања у свим видовима евалуације/++.

-

Промена песпективе сагледавања реалних проблема и у оквиру саме
студентске популације/++.

ОПАСНОСТИ:
-

Необјективност у попуњавању анкета једног дела студената /+.

-

Могућа погрешна употреба процеса студентског оцењивања, и од
стране наставника и сарадника и од стране студената/+.

3) Предлог мера и активности за унапређење улоге студената у
самовредновању и провери квалитета
SWОТ анализа улоге студената у самовредновању и провери квалитета је
указала на одређене слабости и иницирала усвајање следећих мера и
активности за унапређење квалитета:
-

Континуирано подстицање студената на учешће и указивање на
значај самовредновања и оцењивања квалитета наставног процеса и
других ресурса,

-

Усавршавање садржаја и структуре анкетирања студената.

Прилог 13.1 - Документација која
самовредновању и провери квалитета
Прилог 13.2 - Анкете студената
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Стандард 14:
квалитета

Систематско праћење и периодична провера

1) Опис стања, анализа и процена
Самовредновање је трајна, континуирана активност која укључује све
запослене и студенте, користи договорене стандарде, индикаторе квалитета и
остале мере учинка, и генерише ваљане и поуздане податке из различитих
извора. Студенти имају активну улогу у оцењивању квалитета програма.
Факултет за медије и комуникације континуирано и систематски прикупља
потребне информације о обезбеђењу квалитета и врши периодичне провере у
свим областима обезбеђења квалитета, како је то наведено у претходним
стандардима.
Доношењем Стратегије обезбеђења квалитета и усвајањем стандарда и
поступака за обезбеђење квалитета, плана евалуације, као и избором Комисије
за унапређење и обезбеђење квалитета, Факултет је створио институционалне
оквире за систематско праћење и периодичну проверу квалитета.
Факултет обезбеђује услове и инфраструктуру за редовно, систематско
прикупљање и обраду података потребних за оцену квалитета у свим
областима које су предмет самовредновања.
Факултет у највећој могућој мери обезбеђује редовну повратну
информацију од послодаваца, својих дипломиранихи студената и других
одговарајућих организација о компетенцијама дипломираних студената.
Факултет обавња периодична самовредновања и проверу нивоа
квалитета током којих проверава спровођење утврђене Стратегије и поступака
за обезбеђење квалитета као и достизање жељених стандарда, а у цео процес су
обавезно укључени и студенти. Извештај о самовредновању је резултат
обавезне периодичне процене квалитета рада на Факултету и са љим су
упознати сви студенти и сви запослени. Извештај је доступан на интернет
страници факултета.
Са циљем праћења квалитета, Факултет за медије и комуникације
поштује следеће принципе интерне ревизије:


На системском мониторингу свих активности који се одвијају
унутар Факултета;
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Затварању круга учесника – свако је у прилици да буде оцењивач,
али и да буде оцењиван;



Анкетирање студената и запослених мора бити анономно;



Процес интерне ревизије мора бити стандардизован;



У процесу евалуације и самоевалуације морају постојати уграђени
контролни механизми;



Стално се мора радити на исправљању уочених недостатака и
имплементацији нових, делотворнијих и транспарентнијих
решења;



Дати процеси морају бити одрживи и засновани на принципу
континуитета.

Програмом интерне ревизије уређује се поступак (само)евалуације
студијских програма, наставног процеса и услова рада на Факултету за медије и
комуникације.
Факултет је усвајањем Стратегије обезбеђења квалитета и формирањем
Комисије поставио оквире за спровођење стандарда и поступака за оцењивање
квалитета и обављање свих задатака које у том процесу имају субјекти у
систему обезбеђења квалитета те установе.
Такође, Факултет је обезбедио услове и инфраструктуру за редовно,
систематско прикупљање и обраду података потребних за оцену квалитета у
свим областима које су предмет самовредновања.
Факултет, у мери у којој је могуће, обезбеђује повратну информацију од
послодаваца, својих бивших студената и других одговарајућих организација
о компетенцијама дипломираних студената.
Факултет обезбеђује податке потребне за упоређивање са страним
високошколским установама у погледу квалитета редовним праћењем
активности и промена студијских програма, образовних полтика и модела са
упоредивим високообразовним институцијама у региону и Европи, као и
развојем и одржавањем партнерских односа кроз размене академског и другог
особља.
Периодично самовредновања и провера нивоа квалитета се у оквиру
институције спроводе два пута у току једне акадмеске године. У датом процесу,
врши се оцењивање:


стандарда квалитета наставног процеса;



квалитета студијских програма и наставног градива;
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резултата наставног процеса;



научно-истраживачког рада наставног особља;



рада административног особља;



руководеће структуре департмана и Факултета;



материјално-техничких, социјално-психолошких и осталих
фактора који утичу на квалитет студирања, живота и рада
департмана и Факултета.

Програмом интерне ревизије утврђује се и начин учешћа студената у
процесу самовредновања Факултета.
Сви наставници и сарадници су упознати са резултатима
самовредновања путем катедри и стручних органа, а студенти путем
студентских организација.

2) SWOT анализа поступака обезбеђења квалитета
СНАГЕ:
-

Редовно спровођење поступка самовредновања и провере нивоа
квалитета. +++

-

Унапређени поступци анкетирања и анкетни упитници. +++

-

Услови и инфраструктура за редовно прикупљање и обраду података.
+++

-

Доступност резултата свим запоселнима и студентима.+++

СЛАБОСТИ:
-

Недовољно повратних информација од послодаваца и НСЗ-а о
компетенцијама студената који су завршили Факултет. ++

-

Слабе заинтересованост и објективност студената у попуњавању
анкета. ++

-

Недовољно развијен ниво свести о значају самоевалуације као и о
примени резултати са циљем унапређења квалитета. ++

ШАНСЕ:
-

Одржавање и унапређење сарадње са високообразовним јединицама у
земљи и региону са циљем размене искустава, а самим тим и
унапређења квалитета. +++

-

Побољшање сарадње Факултета и професионалних и стручних
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удружења. ++
ОПАСНОСТИ:
-

Недовољан број студената и запослених који су вољни и мотивисани
да се ангажују у систему обезбеђења квалитета и који препознају
значај истог. +++

3) Предлози за побољшање и планиране мере
Факултет препознаје да је потребно наставити са вршењем корекција у
сâмом систему интерне ревизије. У том смислу, треба размишљати о:
-

Унапређењу садржаја и структуре анкетних питања;

-

Проширењу обухвата студената у процесу евалуације и обезбеђењу
још значајнијег учешћа студентске популације у процесу интерне
ревизије;

-

Обезбеђењу ефикасније организације посматраног процеса;

-

Подстицања још критичнијег, али и конструктивнијег приступа
процесу самоевалуације.

Прилог 14.1 - Информације присутне на сајту високошколске установе о
активностима које обезбеђују систематско праћење и периодичну провера
квалитета у циљу одржавања и унапређење квалитета рада високошколске
институције
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Стандард 15 : Квалитет докторских студија
1) Опис стања, анализа и процена
Самовредновањем је обухваћен једини студијски програм докторских
академских студија који се реализује на Факултету за медије и комуникације,
под називом Трансдисциплинарне студије савремених уметности и медија.
Програм је акредитован одлуком Комисије за акредитацију и проверу
квалитета од 16.09.2016. годинe (Уверење о акредитацији број 612-0000246/2015-04). Уверење и одлука надлежног органа о акредитацији доступне
су на веб презентацији Факултета. Акредитација се односи на упис 10
докторанада годишње (укупно 30).
Упис на докторске студије и извођење докторских студија регулисани су
Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о докторским
академским студијама.
Спремност установе за извођење докторских студија проверена је на
основу: броја одбрањених докторских дисертација у извештајном периоду,
односа броја наставника на докторским студијама и броја наставника
укључених у научноистраживачке пројекте, квалитета научноистраживачког
рада наставника ангажованих на докторским студијама и остварене сарадње са
научноистраживачким установама у земљи.
У извештајном периоду одбрањено је седам докторских дисертација.
Наставу на докторским студијама изводе наставници Факултета за медије и
комуникације (14) и наставници у допунском радном односу (1). Од укупног
броја ментора 100% је у радном односу са пуним радним временом на
Факултету за медије и комуникације. Једним предметом руководи један
наставник. Један наставник истовремено може бити ментор на највише 5
докторских дисертација. Ментор студента уводи у интердисциплинарне и
трансдисциплинарне контексте и методе израде докторске дисертације.
Ментор има задатак да критички усмерава кандидата и да на основу
прегледаног кандидатовог рукописа одобри завршетак рада на докторској
дисертацији.
Курикулумом студијског програма предвиђено је да активна настава
обухвата предавања и студијски истраживачки рад, с тим што у петом семестру
студенти похађају обавезан предмет Истраживање и израда докторске
дисертације и бирају један изборни предмет, а шести семестар је предвиђен за
самостални рад студента на докторској дисертацији под надзором ментора.
Избор ментора и његове обавезе регулисани су Статутом Факултета и Статутом
Универзитета Сингидунум, будући да предлог ментора који чини потврђује
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Веће Департмана за последипломске студије Универзитета.
Факултет за медије и комуникације даје подршку студентима докторских
студија тако што им омогућава учешће на научно-стручним скуповима које
организује и да објављују своје радове у факултетском часопису Art+Media:
Journal of Media Studies који, има категоризацију часописа M51.
Редовни рокови у којима докторанди морају да испуне своје обавезе
током трогодишњих студија доприносе непрекидном праћењу и анализирању
напредовања студената. Напредовање прате наставници, а потом и ментори,
као и руководилац докторских студија, уз административну помоћ
координатора Департмана за хуманистику и теорију уметности и медија. Све
активности које се одвијају на докторским студијама се редовно евидентирају.
У складу са општим актима Универзитета и Факултета, израђене
докторске дисертације се депонују у јединствен репозиторијум који је трајно
доступан јавности на адреси https://singipedia.singidunum.ac.rs/doktorski-radovi.

2) SWOT анализа поступака обезбеђења квалитета
СНАГЕ:
-

Искуство у успешном извођењу докторских студија /+++,

-

Постојање једног интердисциплинарног студијског програма који
лако може бити осавремењен /+++,

-

Постоје надлежни органи и изграђен систем праћења квалитета
докторских студија: напредовања докторанада, броја студената по
ментору, односа дисертација у припреми и одбрањених дисертација
/+++,

-

Велики број доктора наука наставља да се бави научним радом и
наставом /+++,

-

Редовност јавног објављивања докторских
извештајима у репозиторијуму /+++.

дисертација

са

СЛАБОСТИ:
-

Факултет не може утицати на квалитет пријављених студената /+,

-

Део студената нема претходног искуства у научноистраживачком
раду/++,

-

Студенти који студирају уз рад не могу у редовном трогодишњем
року да окончају студије/++,
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-

У репозиторијуму нису издвојено приказане дисертације одбрањене
на Факултету за медије и комуникације/+.

ШАНСЕ:
-

Интензивирање
сарадње/++,

научноистраживачког

рада

-

Осавремењивање програма докторских студија/++,

-

Интензивирање
сарадње
са
другим
научноистраживачким организацијама/++,

и

међународне

високошколским

и

ОПАСНОСТИ:
-

Нагло мењање и пооштравање стандарда НСВО за докторске студије у
области хуманистичких наука/+,

-

Неформалне препреке у виду забране наставном особљу са државних
високошколских установа да сарађује са приватним високошколским
установама/+.

3) Предлог мера и активности за унапређење квалитета докторских
студија
Организацију и реализацију докторских студија, као и све стручне
послове у вези са докторским академским студијама, Факултет спроводи у
складу са свим прописаним принципима и стандардима трећег нивоа
високошколског образовања Републике Србије. Комисија оцењује да би у
наредном периоду, ради побољшања квалитета докторских студија требало
спровести следеће мере и активности:
-

подстаћи наставнике на интензивнији научноистраживачки рад, како
би у што већем броју остварили услове да буду ангажовани на
докторским студијама као наставници и ментори,

-

унапредити
сарадњу
са
другим
организацијама, као и међународну сарадњу,

-

организовати што већи број научних скупова

-

Обезбедити већу мобилност студената докторских студија у циљу
унапређењa научноистраживачког рада кроз сталну размену
искустава са истраживачима из земље и иностранства.

-

Искористити предности које пружа процес самовредновања и

научноистраживачким
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акредитације за
-

иновирање и унапређење свих процеса везаних за унапређење
квалитета докторских студија;

-

У будућности периодично преиспитивати критеријуме за упис на
докторске студије;

-

Испитати могућности учешћа у међународним пројектима и
перманентно трагати за партнерским институцијама, како би се
докторандима створили бољи услови кроз учешће на тим пројектима;

-

Доследно спроводити сва правила и држати се критеријума који
гарантују квалитет докторских дисертација;

-

Мотивисати студенте докторских студија за активније укључивање у
процедуре за унапређење квалитета докторских студија;

-

Праћење и уапређивање студијског програма докторски студија у
складу са променама у култури, уметности, привреди и светским
трендовима.

Прилог 15.1 Правилник докторских студија
Прилог 15.2 Извод из Статута који регулише докторске студије
Прилог 15.4 Правилник о избору ментора
Прилог 15.5 Поступак израде и одбране докторске дисертације и докторског
уметничког пројекта
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ИЗВЕШТАЈИ О ИСПУЊЕНОСТИ
ПОЈЕДИНАЧНИХ СТАНДАРДА НА
ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

О СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА

На Факултету за медије и комуникације акредитовано је шест програма
основних академских студија:
· Комуникације и односи с јавношћу - Уверење о акредитацији студијског
програма број 612-00-00074/2015-04 од 05.06.2015. године;
· Новинарство и студије медија - Уверење о акредитацији студијског
програма број 612-00-00074/2015-04 од 05.06.2015. године;
· Психологија – Уверење о акредитацији студијског програма број 612-0000074/2015-04 од 05.06.2015. године;
· Дигиталне уметности – Уверење о акредитацији студијског програма
број 612-00-01307/2012-04 од 13.12.2013. године;
· Социјални рад – Уверење о акредитацији студијског програма број 61200-01486/2013-04 од 09.04.2014. године;
· Студије политике: свет, односи, заједнице – Уверење о акредитацији
студијског програма број 612-00-01171/2015-06 од 10.02.2017. године;

У годишњем извештају је квалитет ових студијских програма оцењиван
скупно, осим код Стандарда 4 и Стандарда 7, где су подаци исказани за сваки од
aнализираних студијских програма појединачно.
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Стандард 4: Квалитет студијских програма
Квалитет студијских програма Факултета за медије и комуникације
обезбеђује се крoз праћење и проверу остваривања циљева програма,
структуре, радног оптерећења студената, уз настојање да се наставни садржаји
осавремене, у складу са иностраним студијским програмима и потребама да се
обезбеди конкурентност наших студената. Квалитет студијских програма
прати се на основу података из анкета студената и других расположивих
података.
Подаци о акредитацији програма. Уверења и одлуке надлежних органа
о акредитацији свих студијских програма доступне су на веб сајту Факултета на
адреси https://fmk.singidunum.ac.rs/akreditacija/. Студијски програми, као и сви
детаљи који се односе на њих доступни су јавности на веб презентацији
Факултета на адреси https://fmk.singidunum.ac.rs/ и објављени су у
информаторима који се студентима деле у штампаној форми приликом уписа. У
складу са Статутом Факултета, студијске програме предлаже Наставно-научно
веће Факултета а усваја их Сенат Универзитета Сингидунум. У периоду
обухваћеном овим извештајем студијски програми су прилагођавани
потребама тржишта рада и иновацијама у предметним областима укидањем
појединих предмета или изменама наставника (промене до 30%) без потребе за
новом акредитацијом.
Анкетирање дипломираних студената и послодаваца На Факултету се
у редовним трогодишњим циклусима оцењује квалитет студијских програма
анкетирањем дипломираних студената и анкетирањем послодаваца
дипломираних студената. Резултати анкета дипломираних студената, као и
ставови послодаваца указују на потребу да се на теоријским предметима
стечена знања још директније доведу у везу са задацима из описа радних места
те да је висок ниво стечених теоријских знања студената корисно употпунити
практичним знањима и вештинама. Ставови студената и послодаваца су
уважени приликом корекција студијског програма у обиму до 30%, као и током
конципирања измена студијских програма основних студија за нови циклус
акредитације.
Реализација студијских програма. Број студената на ОАС не
превазилази годишње квоте одобрене акредитацијом. Посебно је мали број
студената уписаних на студијске програме Социјални рад и Студије политике:
свет, односи, заједнице. Повећање уписаног броја студената на свим годинама
студија у последње три године током 2018/19 и 2019/20 не доводи се у везу са
приливом нових уписаних студената на прву или другу годину студија, него са
чињеницом да су студенти који су изгубили статус студената због протека
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законских рокова за студирање на основним студијама морали уписати поново
студије на Факултету, уз признавање ЕСПБ које су стекли током ранијих
студија.
Студирање на Факултету је релативно ефикасно будући да студенти за
око четири године завршавају студије, премда том периоду код одређеног броја
студената претходи период неуспешног студирања на другим факултетима са
којих прелазе на Факултет за медије и комуникације.
Одлике студијских програма. У склопу основних задатака и циљева
установе, Факултет за медије и комуникације је као свој основни задатак
дефинисао развој наставних програма из области друштвено-хуманистичких
наука, а који су засновани на принципима интер/мултидицсплинарности и
пуном разумевању значаја универзалних људских права и демократских
вредности.
Студијски програми су усклађени са захтевима болоњског процеса и
условима за акредитацију, што потврђујe одлукa о акредитацији. Програми су
компатибилни студијским програмима сродних европских факултета, као и са
програмима других сродних факултета у Србији, имајући у виду да је потребно
обезбедити конкурентност наших дипломираних студената на тржишту рада и
повећати могућност њиховог напредовања у професији. Студијски програми су
конципирани тако да буду компатибилни у погледу структуре курикулума и
броја предмета. На тај начин се настојало да се студентима омогући прелаз са
једног студијског програма на други, као и да се повећа слобода студената у
креирању сопственог курикулума кроз већи број доступних изборних предмета.
Праћење обезбеђења квалитета студијских програма, у складу са
Статутом и Правилником о стандардима и поступцима за обезбеђивање
квалитета и самовредновање као стратешким актом за обезбеђење квалитета,
задатак је Комисије за обезбеђивање квалитета, у чији рад су укључени
студенти. Комисија анализира квалитет студијских програма периодично и о
томе обавештава декана, а са резултатима самовредновања упознају се
наставници и сарадници, студенти преко студентских организација, Комисија
за акредитацију и проверу квалитета и јавност.
Сврхе студијских програма и исходи учења. Циљеви студијских
програма постављени тако да дају довољно стручног знања за квалитетно
обављање послова у предметној области, али и да омогућавају даље школовање
на мастер студијама. У погледу садржине, студијски програм је осмишљен тако
да обезбеђује све квалификација предвиђене акредитацијом. Исходи учења
студијских програма су да студент стекне знања из професионалних
дисциплина неопходних за успешно обављање послова у пракси, као и за
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настављање школовања на мастер академским студијама. Исходи учења су у
основи дефинисани у складу са захтевима струке, али не ригидно.
Студијски програм ДИГИТАЛНЕ УМЕТНОСТИ је конципиран са намером
да будућим уметницима који чине стваралачки потенцијал наше земље
омогући да културни простор Србије придруже заједничком европском
простору на конкурентан и продуктиван начин у складу са развојним и
културним стремљењима Европе („Стратегија образовања 2020“). У том смислу,
сврха студијског програма је да одговори на потребе друштва за
обезбеђивањем компетенција и образовањем за занимања која су производ
промена које је у савремено друштво са собом донела дигитална парадигма и
дигитално, мултимедијско окружење као саставни део глобалнокултурног,
уметничког и комуникационог окружења.
Сврха студијског програма КОМУНИКАЦИЈЕ И ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ је да
омогући развој и напредак комуникологије као релативно младе научне
дисциплине у српском високошколском образовном простору. Европска и
светска академска заједница последњих деценију и по бележи нагли раст
студијских програма, научно-истраживачких пројеката, стручних часописа и
нових високошколских установа које се опредељују за комуникологију и
примењене комуникације као главно поље свог научног и академског рада.
Развој комуникологије са собом је донео трансдисциплинарност у изучавању и
интерпретацији индивидуе и друштва, културе, медија и уметности као
савремени академски одговор на изазове које је пред нас поставила
глобализација, драматичан напредак комуникационих технологија и све већа
умреженост и повезаност свих области рада и деловања савременог друштва.
Организацијом и реализацијом овог студијског програма, Факултет је нашој
академској јавности, студентима, истраживачима и професорима, омогућио да,
за сада расејане и неповезане, индивидуалне истраживачке и наставне
подухвате у овој области, удружимо у једну нову академску платформу која ће
осигурати да српски академски простор има услове да прати савремено
европско образовање у овим областима.
Сврха студијског програма НОВИНАРСТВО И СТУДИЈЕ МЕДИЈА је да
будућим студентима (и српском друштву и високом образовању у целини),
омогући стицање научних и професионалних компетенци за обављање
одговорног посла новинара и стручњака за медије, и омогући развој и напредак
студија медија као релативно младе научне дисциплине у српском
високошколском образовном простору. Организацијом и реализацијом овог
студијског програма, Факултет је нашој академској јавности, студентима,
истраживачима и професорима, омогућио да, за сада расејане и неповезане,
индивидуалне истраживачке и наставне подухвате у области студија медија,
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удружимо у једну нову академску платформу која ће осигурати да српски
академски простор има услове да прати савремено европско образовање у овим
областима.
Студијски програм ПСИХОЛОГИЈА намењен је свима који се интересују за
образовање у делатностима везаним за: консултативно-саветодавни рад (у
школама, компанијама, државним службама и сл.), наставу психологије и разне
друге облике дисеминације психолошких знања, маркетинг, истраживања
анкетног типа, организационе послове у различитим делатностима, и за све
друге послове за које је неопходно познавање базичних психолошких знања и
вештина, као и начина на који се у друштвеним наукама стиче и проверава
знање. Студијски програм конципиран је тако да омогућава студентима да
остваре два битна предуслова за обављање послова психолога: први је да
стекну базична знања о психологији као науци, а други, да стекну базичне
вештине за наставак стручног усавршавања у областима клиничке психологије,
психологије образовања, истраживања у психологији, психотерапије,
психологије рада и организацијске психологије и управљања људским
ресурсима. Специфичност студијског програма је континуирана подршка
развоју комуникацијских
и саветодавних вештина које су неопходне
психолозима практичарима, као и подршка личном развоју студената.
Сврха студијског програма СОЦИЈАЛНИ РАД јесте да, у складу са
потребама друштва, обезбеди потребне компетенције и образује стручне и
одговорне кадрове за занимање социјалног радника у различитим
институцијама и организацијама. Социјални радници имају широк дијапазон
могућности запошљавања у јавном, а све више и у приватном сектору. Највећи
број се запошљава у институцијама социјалне заштите (центри за социјални
рад, установе за смештај корисника, саветовалишта за младе, за брак и
породицу, у установама и службама за старе, особе са инвалидитетом и друге
специјалне и друштвене проблеме), у установама и службама здравствене
делатности, у институцијама државне управе и локалне самоуправе, у
образовним институцијама (као део специфичних тимова у школама, посебно у
специјалном васпитању и образовању), у службама и установама за
запошљавање, у друштвено-хуманитарним организацијама, удружењима
грађана и сл.
Сврха студијског програма СТУДИЈЕ ПОЛИТИКЕ: СВЕТ, ОДНОСИ,
ЗАЈЕДНИЦЕ је да омогући развој и напредак политикологије као изузетно
значајне научне дисциплине у српском високошколском образовном простору.
Развој политикологије као научне дисциплине у савременом контексту
подразумева трансдисциплинарна истраживања, промишљања и анализе у
изучавању и интерпретацији политике, индивидуе и друштва, заједнице,
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културе, међународних односа, медија и уметности као савремени академски
одговор на изазове које је пред нас поставила глобализација, напредак
комуникационих технологија и све већа умреженост и повезаност свих области
рада и деловања савременог друштва. Организацијом и реализацијом овог
студијског програма, Факултет је нашој академској јавности, студентима,
истраживачима и професорима, омогућио да, за сада расејане и неповезане,
индивидуалне истраживачке и наставне подухвате у овој области, удружимо у
једну нову академску платформу која ће осигурати да српски академски
простор има услове да прати савремено европско образовање у овим
областима.
Структура курикулума обухвата распоред предмета, фонд часова и број
ЕСПБ. Курикулум студијског програма садржи обавезне и изборне предмете,
међу којима су заступљени академско општеобразовни, теоријскометодолошки, научно-стручни и стручно-апликативни. Програм је усаглашен са
програмима иностраних високошколских установа.
Међу методама наставе доминирају предавања и вежбе у складу са
захтевима акредитације. Практично преносива знања пружају се студентима
како у склопу активне редовне наставе, тако и кроз организовање обавезне
стручне праксе.
Успешност студената на свим студијским програмима у савлађивању
одређеног предмета континуирано се прати током наставе и изражава се у
ЕСПБ.
Квалитет наставe се обезбеђује кроз интерактивност наставе и
повезивање теорије са праксом укључивањем примера у наставу. Поштују се
планови рада по предметима, а однос наставника и сарадника према
студентима је професионалан и коректан, што се може закључити из резултата
студентских анкета. Правилником о стандардима и поступцима за
обезбеђивање квалитета и самовредновање предвиђене су корективне мере у
случају када се утврде пропусти који снижавају квалитет наставног процеса.
Оцењивање студената врши се, у складу са општим актима Факултета,
непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених у
испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита. Успешност студената у
савлађивању одређеног предмета континуирано се прати током наставе и
изражава се поенима. Максимални број поена које студент може да оствари на
предмету је 100, и студент их стиче испуњавањем предиспитних обавеза и
полагањем испита. Сваки предмет студијског програма има јасан и јавно
доступан начин стицања поена, доступан у књизи предмета, као и на
страницама предмета на академској платформи Moodle на адреси
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https://e.fmk.edu.rs/. Укупан успех студената на предмету изражава се оценом
од 5 (није положио) до 10 (показао изузетно знање). Оцена студента је
заснована на укупном броју поена које је студент стекао испуњавањем
предиспитних обавеза, а према нивоу стечених знања и вештина.
Упознатост са структуром студијског програма. Наставници и
студенти детаљно су упознати са структуром студијског програма, програмом
студија (syllabus), утврђеним захтевима у вези са наставом, предиспитним
обавезама и завршним испитом. Све информације објављене су на веб сајту
Факултета као и на страницама предмета на академској платформи Moodle на
адреси https://e.fmk.edu.rs/.
SWOT анализа Стандарда 4:
СНАГЕ:
· Систем оцењивања је у високој мери заснован на мерењу исхода
учења (+++)
· Циљеви студијских програма су усклађени са исходима учења (++)
· Методе наставе су оријентисане према квалитетним исходима
учења (++)
· Остварена је међусобна усаглашеност исхода учења и очекиваних
компетенција базираних на дескрипторима квалификација
одређеног циклуса образовања (++)
· Студентима су доступне информације стручној пракси, као и
информације о студијским програмима и исходима учења (++)
СЛАБОСТИ:
· Потреба за даљим унапређењем система за праћење квалитета
студијских програма (++)
· Потреба за даљим развојем и унапређењем Alumni удружења и
процеса прикупљања информација од дипломираних студената
(++)
· Потреба за унапређењем система праћења функционалне
интеграције знања и вештина (++)
ШАНСЕ:
· Унапређење праћења квалитета студијских програма кроз
перманентно критичко разматрање ефеката и исхода учења (+++)
· Континуирано осавремењивање студијских програма у складу са
развојем и потребама друштва и привреде (+++)
ОПАСНОСТИ:
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· Низак ниво препознавања исхода студијских програма од стране
послодаваца – неразумевање суштинских квалификација
студената (+++)
· Непрецизно приказане компетенције дипломираних студената у
јавности (++)
· „Предност“ од стране послодаваца запошљавању дипломираних
студената са факултета у државном власништву (+++)

Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 4
· Факултет ће наставити периодично преиспитивање циљева студијског
програма, структуре и садржаја студијског програма у погледу односа
општеакадемских, научно-стручних и стручно-апликативних дисциплина.
· Факултет ће наставити рад на унапређењу контаката са својим
дипломцима, јер једино праћењем постигнућа дипломаца у каснијем
професионалном развоју може да се процени релевантност програма за
тржиште рада.
У противном,
Факултет неће добијати повратне
информације од дипломираних студената о томе колики је проценат њих
успео да се запосли.
· Упућивање молбе Националној служби за запошљавање за извештавање о
статусу дипломираних студената Факултета за медије и комуникације.
· Развој и коришћење директних контаката Факултета са државним
органима и привредним организацијама у којима би дипломирани студенти
могли да се запосле.
· Интензивнији рад на промоцији и омасовљавању Алумни удружења.

Стандард 5: Квалитет наставног процеса
Планирање наставе и испуњавање наставних планова. На основним
академским студијама настава се одржава у складу са одговарајућим плановима
рада који се односе како на предавања тако и на вежбе, а обухватају и друге
облике предвиђених активности, као што су едукативне посете, стручна пракса
и слично. План и распоред наставе се реализују у потпуности у складу са
стандардима за академске високошколске установе, а истовремено су
усклађени са потребама и могућностима студената и познати су пре почетка
одговарајућег семестра.
Календар студирања и распоред наставе се усвајају пре почетка сваке
школске године и доступни су на интернет страници Факултета. Пред почетак
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сваког семестра овај календар, са детаљним распоредом наставе у складу са
предвиђеним часовима предавања и вежби, садржајима наставних предмета,
динамиком извођења предавања и наставе, методологијом организације
наставе, предиспитним обавезама, начину оцењивања, структури укупног броја
поена и начину формирања оцене, литератури и другим питањима везаним за
наставу на предмету објављује се, такође, као и на страницама предмета на
академској платформи Moodle на адреси https://e.fmk.edu.rs/. Поред тога,
наставници на првом часу упознају студенте са свим напред наведеним
подацима.
План и распоред наставе се доследно спроводе, а поштовање утврђених
планова и испуњавање обавеза наставника и сарадника прати се применом
одговарајућих процедура и поступака. Тако се редовно води Књига одржане
наставе у коју податке уносе лично наставници и сарадници који учествују у
наставном процесу и то одмах по одржаној настави. Поред писане евиденције
води се и електронска евиденција садржаја страница предмета након сваке
недење наставе, у циљу обезбеђивања редовне доступности наставних
материјала студентима.
Карактеристике
наставе.
Квалитет
наставног
процеса
на
акредитованим студијским програмима обезбеђује се кроз интерактивност
наставе, укључивање илустративних примера у наставу кад год је то могуће,
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. Наставници и сарадници подстичу интерактивну наставу
са циљем да се код студената развију способности логичког резоновања и
критичког расуђивања ради самосталног извођења закључака. Истовремено се
настоји да се код студената пробуди креативност и интересовање за предмет
који се изучава, као и друге способности неопходне за практичну примену
стеченог знања.
Доступност информација о студијским програмима. На интернет
страници Факултета објављени су сви акредитовани студијски програми. На
страницама предмета на академској платформи Moodle на адреси
https://e.fmk.edu.rs/ објављују се материјали за извођење предавања и вежби,
као и за припремање испита.
Факултет контролише рад наставника и сарадника као и њихов однос
према студентима путем анонимних анкета у којима се поред питања о
квалитету стручног рада и педагошких способности наставног особља
студентима дозвољава да слободно изнесу коментаре или примедбе на
квалитет наставе. Резултати анкета показују да су студенти веома задовољни
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квалитетом студијских програма уз оцену да програме треба побољшати
увођењем још више студентских пракси и практичних предемта. Оцењивање
наставника су проценили као углавном објективно или потпуно објективно, а
удео задовољних болоњским системом оцењивања порастао је у односу на
раније године.
Управа Факултета и Наставно-научно веће редовно прате и оцењују
квалитет наставе и предузимају корективне мере за њено унапређење.
Предвиђено је да установа упозорава наставнике и сараднике који се не
придржавају плана рада на предмету или не постижу одговарајући квалитет
предавања и вежби на потребу побољшања. Уколико дође до одређених
одступања, предузимају се корективне мере, предвиђене Статутом,
Правилником о раду и Правилником о студијама и полагању испита.
Подаци о броју студената и величини група. Број уписаних студената у
складу са акредитацијом и чињеница да знатан број студената студира уз рад
омогућава да се предавања увек организују у групама у којима су обезбеђени
услови за интерактивност наставе. Групе за вежбе имају тридесетак студената.
Евиденција рупе за рад по бројности одговарају стандардима који обезбеђују
квалитет наставног процеса.
Радно ангажовање наставника и сарадника. Радно ангажовање
наставника и сарадника на свим студијским програмима задовољава прописане
стандарде у погледу минималног укупног броја часова наставе и максималног
броја часова активне наставе по недељама. У складу са стандардима, више од
70% наставника је у радном односу са пуним радним временом на сваком од
студијских програма. За извођење вежби обезбеђен је потребан број сарадника.
Стицање вештина у склопу стручне праксе и ваннаставних
активности. Студентима је омогућено да кроз ваннаставне активности, пре
свега стручну праксу и у склопу стручно-апликативних предемта стекну
вештине неопходне за обављање својих будућих професија.
Учешће у самовредновању. У самовредновању и провери квалитета
студенти учествују непосредно или преко својих представника у Наставнонаучном већу, Савету Факултета и Комисији за обезбеђење квалитета. Смене
представника студената у органима Факултета и њиховим телима су сталне и
честе, будући да током трајања мандата окончавају студије чиме престаје
њихов статус студената.
За студенте Факултета од посебног значаја је то што Факултет окупља и
одржава комуникацију са бившим студентима на свим нивоима студија.
Искуство успешних дипломираних студената представља важну компоненту
процеса реформисања студијских програма и наставних метода.
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Актуелни студенти ОАС окупљени су око дигиталних платформи
Факултета.
SWOT анализа Стандарда 5:
СНАГЕ:
· Настава на Факултету је интерактивна, подстиче студенте на
размишљање и креативност, самосталност у раду и примену
стечених знања (+++)
· Наставници и сарадници су потпуно компетентни за извођење
наставе на конкретним предметима (++)
· Факултет подстиче даље стицање активних компетенција
наставног кадра (++)
· Доступности информација о терминима и плановима реализације
наставе придаје се значајна пажња (++)
· Квалитет наставе се систематски прати и унапређује (++)
СЛАБОСТИ:
· Потреба за финансијским средствима ради улагања у стално
осавремењавање опреме и материјала за извођење наставе (++)
· Недовољно сопствених финансијских средстава за обезбеђивање
најсавременијих услова за реализацију мултимедијалних
прпојеката студената и снимања на терену (++)
· Задржавање тренутних кадровских капацитета за анализу и
праћење параметара квалитета наставног процеса (потреба за
већим бројем запослених на административним и техничким
пословима) (++)
ШАНСЕ:
· Систематско праћење квалитета наставе и предузимање
корективних мера када се утврди да квалитет наставе није на
одговарајућем нивоу (+++)
· Обезбеђивање
финансијске
подршке
за
унапређење
научноистраживачког
и
уметничкоистраживачког
рада
запослених и студената кроз пројектне активности (пре свега, од
међународних донатора) (+++)
· Потреба за усавршавањем и целоживотним учењем кадрова из
јавног, приватног и цивилног сектора у областима из којих се
реализују студијски програми на Факултету за медије и
комуникације (+++)
ОПАСНОСТИ:
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· Непостојање или отежани услови за остварење подстицаја од
стране државе за факултете у приватном власништву (кроз
подстицаје за пројектне активности) (+++)

Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 5
· Наставити рад на унапређењу систематског праћења квалитета наставног
процеса и редовно пратити Књигу евиденције о одржаној настави.
· Наставити са свим облицима подстицаја за
стицање
активних
компетенција наставног кадра (студијске посете, летње школе, размена
истраживача, представљање радова на научним и стручним скуповима,
суфинансирање издања, учешће и чланство у раду међународних мрежа и
организација и слично).
· Наставити рад на унапређењу е-платформи Факултета.
· Повећање броја ангажованих на обради података о квалитету наставног
процеса на основу анкета студената, дипломираних студената и
послодаваца.
· Унапредити рад Алумни-удружења Факултета, као и повећати
транспарентност рада Студентског парламента и његов утицај на
унапређење процеса наставе.
· Перманентно се ангажовати на изради нових пројектних предлога и
реализацији нових пројеката.

Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника
Поступак и услови за избор наставника и сарадника Факултета
уређени су одговарајућим актима Универзитета Сингидунум и Факултета, како
је наведено у оквиру претходног описа Стандарда 7 у извештају који се односи
на установу. Избор наставника и сарадника обавља се путем јавног конкурса, а
јавност је обезбеђена и у наредним фазама поступка избора у звање. У складу са
Правилником Универзитета, гарантовано је једнообразно поступање и
усклађеност одлучивања са законским условима и условима дефинисаним
универзитетским и факултетским актима. Приликом избора у звање вреднују
се и педагошко искуство, као и педагошке способности наставника и сарадника,
а у извештајима о избору посебно се наводе резултати студентских анкета.
Наставници и сарадници.
На студијском програму ДИГИТАЛНЕ УМЕТНОСТИ је ангажовано укупно
20 наставника. Укупан број наставника је довољан да покрије укупан број
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часова наставе на студијском програму, са просечним бројем часова активне
наставе 21,08.
На студијском програму КОМУНИКАЦИЈЕ И ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ је
ангажовано укупно 27 наставника и седморо асистената. Укупан број
наставника је довољан да покрије укупан број часова наставе на студијском
програму, са просечним бројем часова активне наставе 20.
На студијском програму НОВИНАРСТВО И СТУДИЈЕ МЕДИЈА је
ангажовано укупно 16 наставника и двоје асистената. Укупан број наставника је
довољан да покрије укупан број часова наставе на студијском програму, са
просечним бројем часова активне наставе 20.
На студијском програму ПСИХОЛОГИЈА је ангажовано укупно 23
наставника и седморо асистената. Укупан број наставника је довољан да
покрије укупан број часова наставе на студијском програму, са просечним
бројем часова активне наставе 20,38.
На студијском програму СОЦИЈАЛНИ РАД је ангажовано укупно 14
наставника и петоро асистената. Укупан број наставника је довољан да покрије
укупан број часова наставе на студијском програму, са просечним бројем часова
активне наставе 20,13.
На студијском програму СТУДИЈЕ ПОЛИТИКЕ: СВЕТ, ОДНОСИ, ЗАЈЕДНИЦЕ
је ангажовано укупно 19 наставника и осморо асистената. Укупан број
наставника је довољан да покрије укупан број часова наставе на студијском
програму, са просечним бројем часова активне наставе 20.
SWOT анализа Стандарда 7:
СНАГЕ:
· Услови и критеријуми за избор наставника у звање и
запошљавање су јасно дефинисани и у складу са националним
прописима и препорукама (+++)
· Процедуре избора и запошљавања су транспарентне и подложне
јавној расправи (+++)
· Факултет подстиче активно стицање компетенција наставника и
сарадника (+++)
· У односу на број запослених, учешће Факултета у међународним
активностима је задовољавајуће (++)
· Факултет остварује висок ниво сарадње са представницима других
научних, уметничких и високошколских установа у земљи и
иностранству (+++)
СЛАБОСТИ:
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· Недовољна финансијска подршка стручном усавршавању
наставника и сарадника (++)
· Недовољан капацитет техничке службе за администрирање
наставних и истраживачких делатности Факултета (+)
· Недовољно квалитетан систем испитивања квалитета наставног
кадра од стране студената и дипломираних студената (потреба за
даљом дигитализацијом и аутоматизацијом процеса анкетирања)
(+)
· Непостојање финансијских средстава којима би се награђивали
посебни успеси у публиковању и научном раду (++)
ШАНСЕ:
· Унапређење условâ за перманентну едукацију и усавршавање
кадрова (+++)
· Могућности за стицање компетенција и јачање капацитета кроз
руковођење или учешће у пројектима на националном и
међународном нивоу (++)
· Унапређење квалитета и ефикасности система за праћење и оцену
квалитета кроз сарадњу и размену искустава са другим
високошколским установама (++)
· Стварање и унапређење условâ за прикључење мрежама и учешће
у програмима размене кадра у циљу усавршавања (Еразмус, COST)
(++)
ОПАСНОСТИ:
· Немогућност учешћа факултета у приватном власништву у
садашњим мрежама сарадње високошколских институција и
размене кадрова ради усавршавања (+++)
· Притисак на наставнике да објављују велики број радова у смислу
квантитета ради остваривања услова за напредовање у академској
каријери прети да угрози квалитет научноистраживачког рада
наставника и посредно квалитет наставе (++)
Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 7
· Наставити унапређење система за евалуацију квалитета наставника и
наставног процеса кроз дигитализацију и електронизацију анкетирања и
обраде резултата анкета.
· Перманентно радити на остварењу нових пројектних активности ради
унапређења услова за даље напредовање и усавршавање наставног кадра и
техничког особља.

Извештај о самовредновању установе и студијских програма
у периоду од школске 2017/18. до школске 2019/20. године

· Наставити активно подстицање стицања компетенција наставника и
сарадника у складу са могућностима Факултета.
· Средства намењена за подстицај усавршавања и стицања компетенција
дефинисати као посебну финансијску ставку на почетку сваке академске
године.
· Успоставити и развити систем награђивања и санкционисања наставника и
сарадника у односу на резултате анкета за оцену квалитета наставника од
стране студената, као и у односу на обезбеђеност и квалитет литературе и
допунског материјала на предметима за које су наставници задужени.

Стандард 8. Квалитет студената
Факултет обезбеђује студентима ОАС све неопходне релевантне
информације о упису и условима студирања на свим нивоима студија (које су
јавно доступне и стално истакнуте на веб сајту Факултета као и на страницама
предмета на академској платформи Moodle на адреси https://e.fmk.edu.rs/,
посебно за сваки семестар основних академских студија.
Приликом уписа вреднује се успех студената током ранијих циклуса
образовања. Студенти се уписују у прву годину сваког студијског програма на
основу резултата ранг листе. Будући студенти ОАС приликом уписа полажу тест
познавања енглеског језика и тест информисаности и склоности за изабрани
студијски програм, и достављају мотивационо писмо које усмено образлажу.
Изузетно на студијском програму Дигиталне уметности студенти достављају
свој уметнички портфолио. Бодови остварени по основу пријемног испита
придружују се бодовима одређеним по основу успеха током претходног
школовања. Ови резултати обједињују бодове стечене на пријемном испиту и
бодове по основу успеха током претходног школовања.
Укупан броја студената ОАС на свим годинама не превазилази квоте
одобрене акредитацијом. Поставља се питање потребе за реакредитацијом
студијског програма Социјални рад, будући да је у генерацији 2019/20 број
уписаних на прву годину био изразито мали, а да је на свим годинама уписано
далеко мањи број студената од акредитацијом дозвољеног броја.
Успешност студената ОАС је врло добра. Однос успешних студената
(који су дипломирали у предвиђеном четворогодишњем року) према броју
уписаних на прву годину студија је веома повољан. Показатељи о успешности су
ипак само релативне поузданости, због тога што један део уписаних студената
на Факултету за медије и комуникације чине они који су у првој и каснијим

Извештај о самовредновању установе и студијских програма
у периоду од школске 2017/18. до школске 2019/20. године

годинама прешли са других факултета и наставили своје студије на Факултету
за медије и комуникације.
У опису Стандарда 8 за установу описано је како Факултет спроводи
политику једнаких могућности и поштује забрану дискриминације студената
по било ком личном својству.
Начин полагања испита и оцењивање на испитима уређени су
Правилником о правилима и организацији основних академских студија и
Правилником о провери знања и оцењивању студената који су доступни на веб
сајту Факултета на адреси https://fmk.singidunum.ac.rs/akreditacija/. Такође,
наставници унапред упознају студенте на који начин и по којим основима могу
све остварити поене испуњавајући предиспитне обавезе. Наставници то чине
усмено на првом часу са студентима почетком семстра, а те информације су
студентима унапред доступне и на страницама предмета на академској
платформи Moodle на адреси https://e.fmk.edu.rs/. Методе оцењивања
студената и знања које су усвојили у току наставно-научног процеса усклађене
су са циљевима, садржајима и обимом акредитовања студијских програма. Из
резултата студентских анкета произилази да студенти перцепирају оцењивање
на испитима искључиво као „углавном објективно“ и „потпуно објективно“. Ни
једне године није било одговора да је оцена наставника на испиту била
необјективна.
Факултет располаже довољном инфраструктуром намењеном
студентима основних академских студија. Студенти редовно учествују у
процени услова и организације студијских програма и квалитета студијског
програма. Анонимним анкетама у склопу процене услова студирања студенти
вреднују и квалитет инфраструктуре.
Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од
усвојених процедура оцењивања су регулисане Статутом, Правилником о
правилима и организацији основних академских студија и Правилником о
провери знања и оцењивању студената у виду права на приговор на добијену
оцену.
SWOT анализа Стандарда 8:
СНАГЕ:
· Факултет спроводи и гарантује политику једнакости по свим
основама и могућност студирања за студенте са посебним
потребама (+++)
· Процедуре за пријем студената јасно су дефинисане и доследно се
примењују (+++)
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· Студенти су унапред упознати са критеријумима, правилима и
процедурама за оцењивање (+++)
· Коректно и професионално понашање наставника током наставе и
приликом оцењивања студената, као и јавност испита (+++)
· Комисија за обезбеђење квалитета на годишњем нивоу анализира
квалитет процеса оцењивања и пролазност студената на испитима
(++)
· Методе оцењивања су усклађене са исходима учења на свим
предметима (+++)
· Однос наставник/студент је на завидно високом нивоу на
Факултету због сталне комуникације, консултовања, отворености
и доступности наставника за потребе студената (+++)
· Студенти активно учествују у процени квалитета на Факултету
(++)
СЛАБОСТИ:
· Недовољно развијена активност Алумни-удружења Факултета
(+++)
· Недовољно висок степен активности студената у процесу процене
квалитета (потребно је више ангажовања са њихове стране) (++)
ШАНСЕ:
· Раст интересовања студената за активније учешће у раду органа
Факултета и у процесу процене квалитета у раду Факултета (+++)
· Унапређење капацитета за развој инфраструктуре за ваннаставне
активности студената коришћењем дигиталних
капацитета
Факултета (++)
· Раст интересовања дипломираних студената за учешће у
активностима Факултета, укључујући оцену квалитета студијских
програма(++).
ОПАСНОСТИ:
· Тржиште рада недовољно препознаје кадрове Факултета, који
често не могу да нађу посао у струци, те своје каријере развијају у
складу са тренутним околностима (+++)
· Пад нивоа предзнања и опште мотивације за лично усавршавање
код кандидата за упис на основне студије (++)
Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 8
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· Факултет континуирано ради на квалитету информисања студената и
јавности путем сајта и дигиталних платформи. Упоредо са унапређењима
званичног веб сајта Факултета,
Факултет се стара о ажурности
информација и наставних материјала на страницама предмета на
академској платформи Moodle, на адреси https://e.fmk.edu.rs/.
· Неопходно је додатно укључити студенте мастер и докторских студија у
процес самовредновања;
· Интензивирати рад на развоју Алумни удружења и организовати годишња
окупљања свих дипломаца Факултета без обзира на ниво студија
(основне, мастер, докторске).
· Организовати информативне радионице за студенте како би што боље
разумели систем вредновања квалитета рада на Факултету. Интензивирати
комуникацију представника Студентског парламента са студентима као
погодног посредника између управе Факултета и студентског тела.
· Наставити интензиван рад на промоцији исхода учења и студирања на
Факултету, како би тржиште рада што боље препознало знања и вештине
дипломираних студената.

Стандард 9. Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и
информатичких ресурса
Пре почетка сваког семестра Факултет обезбеђује студентима основну
литературу и допунску литературу, док ресурсе библиотеке студенти користе
за истраживање за потребе испита, израде семинарских радова и додатног
образовања. Факултет студентима обезбеђује литературу неопходну за
сaвлађивање градива, у електронском и штампаном формату. Материјал који се
користи у настави (уџбеници, зборници, скрипте, монографије, и сл.) састоји се
од изабраних екстерних и интерних издања која су усаглашена са наставним
програмима предмета.
Факултет је за своје студенте, наставно особље и стручне сараднике
обезбедио библиотеку са преко 6000 књига из области медија, друштвенохуманистичких наука и уметности. Библиотека такође омогућава и увид у све
до сада објављене дипломске, магистарске и докторске радове на Факултету за
медије и комуникације. Факултетска читаоница обједињује функције
библиотеке и информатичке учионице у којој студенти могу да искористе
факултетске рачунаре и Интернет везу за рад и учење, као и припрему
студентских радова и испита. Коришћење Библиотеке и приступ њеном фонду
обезбеђен је 12 часова дневно. Библиотека и читаоница налазе се у наменски
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опремљеним, посебним просторијама, физички издвојене у односу на просторе
намењене настави.
У оквиру факултетске библиотеке/читаонице студенти имају приступ и
електронској библиотеци од преко 5000 наслова стручне литературе и преко
2000 наслова видео материјала који се користе за потребе наставе.
Руководство Факултета систематично прати, оцењује и унапређује
структуру и обим библиотечког фонда, али и компетентност и мотивисаност
особља за подршку у библиотеци, читаоници и рачунарском центру. Приликом
попуњавања фонда води се рачуна о профилу Факултета, потребама студената
и наставног особља, дезидератима и издавачкој понуди. У сарадњи са страним
универзитетима, сродним институцијама, институтима и издавачким кућама,
Факултет наставља да убрзано развија и обогаћује библиотеку у циљу подршке
наставном процесу, научно-истраживачком и уметничком раду.
Преко огласних табли и веб-страница студенти су упознати са начином
рада у библиотеци и рачунском центру. Факултет обезбеђује студентима
неопходне информатичке ресурсе за савлађивање градива. У том смислу,
набављен је потребан број рачунара одговарајућег квалитета, као и друга
информатичка опрема Факултета за медије и комуникације. Приступ
Интернету је сталан и може се користити у свим просторијама Факултета.
SWOT анализа Стандарда 9:
СНАГЕ:
· Посвећеност руководства Факултета формирању квалитетног
библиотечког фонда (+++)
· Посвећеност и стручност запослених у библиотеци и
информатичком центру (+++)
· Постојање значајног броја монографија и научних текстова
објављених од стране наставног кадра Факултета (++)
· Богат и добро структуриран библиотечки фонд (+)
· Доступност електронске литературе, видео и аудио материјала
(+++)
· Радни простор библиотеке и читаонице задовољавају критеријуме
· Радно време је прилагођено потребама корисника (+++)
· Информатички ресурси по броју и квалитету испуњавају потребе
наставника и студената (+++)
СЛАБОСТИ:
· Недостаје претплата на електронске часописе на страним
језицима (+++)
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· Недовољно материјалних средстава за потребе библиотеке (+++)
· Непотпуност дугорочних планова у вези са библиотечким фондом
(+)
· Проблеми у функционисању бежичне интернет мреже у појединим
просторијама Факултета (+).
ШАНСЕ:
· Чвршћа сарадња са библиотечким јединицама других
високошколских институција у земљи и иностранству (+++)
· Доступност претплате на стране базе дигиталних издања стручне
и научне периодике (+++)
· Добра сарадња са издавачким кућама у земљи и иностранству (++)
· Добра сарадња са осталим библиотекама у земљи (++)
· Донаторски програми и пројектне активности Факултета (++)
· Подршка иновацијама у погледу увођења нових колекција, сервиса
и технологија (++)
ОПАСНОСТИ:
· Смањење заинтересованости младих за коришћење библиотечког
фонда (+++)
· Висока цена лиценцираних софтвера (++)
· Брзо застаревање рачунара, софтвра и додатне техничкотехнолошке опреме (++)

Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 9
МЕРА 1: Унапређење техничке подршке
Активности:
· Обезбедити приступ актуелној међународној литератури и набављати
повремено новија инострана издања која су капитална у одређеним
областима.
· Набавити адекватну хардверску опрему која би обезбедила квалитетнију
бежичну интернет мрежу.
МЕРА 2: Подстицање студената за коришћење библиотеке и рачунарског
центра Факултета
Активности:
· Промовисање рада библиотеке и рачунарског центра у студентској
популацији.
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· Укључивање студената у рад библиотеке и рачунарског центра.
· Едуковање студената о коришћењу и начину претраге фонда.
МЕРА 3: Побољшање обима, структуре и квалитета фонда библиотеке
Активности:
·
·
·
·

Обезбеђење средстава за куповину нових библиотечких јединица.
Израда дугорочног плана развоја библиотечке делатности Факултета.
Куповина права на коришћење стручне литературе са интернета.
Периодична евалуација квалитета наставних материјала, библиотечких и
информатичких ресурса.

Стандард 10. Квалитет управљања високошколском установом
и квалитет ненаставне подршке
Организација Факултета уређена је Статутом Факултета из 2019.
године, који је усаглашен са одредбама новог Закона о високом образовању. На
Статут Факултета са изменама дао је сагласност Универзитет Сингидунум.
Статут Факултета за медије и комуникације број од 16.01.2019. године са
Одлуком о давању сагласности Универзитета Сингидунум број 64 од 05.02.2019.
године донетом на седници 25.01.2019. године, доступан је на електронској
адреси: https://fmk.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/09/Statut-FMK2019.pdf.
Организација Факултета описана је у Стандарду 10 у делу извештаја који
се односи на установу, а структура органа Факултета, њихове надлежности и
међусобни однос детаљније су објашњени на почетку извештаја у делу текста
под поднасловом „Унутрашња организација Факултета“.
Настава на Факултету је у извештајном периоду на основним академским
студијама реализована у потпуности према наставном плану и програму, уз
редовно евидентирање извршених обавеза.
Квалитет ненаставне подршке усклађен је са прописаним стандардима.
Према подацима постоји довољан број ненаставног особља, ангажованог у
ваннаставној јединици и библиотеци.
На то указују и оцене из студентских анкета. У посматраном периоду
анкете студената основних академских студија оценили су високим оценама
рад стручних служби Факултета и подршку наставном процесу. У поређењу са
подацима из претходног периода запажа се да постоји константан ниво
највишег квалитета подршке наставном процесу по оцени студената.
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Факултет редовно одржава и унапређује званичан Facebook профил, као
и профиле на друштвеним мрежама Instagram и Linkedin, што доприноси
повећању видљивости Факултета на интернету.
SWOT анализа Стандарда 10:
СНАГЕ:
· Постоји јасно дефинисана систематизација свих радних места
(+++)
· Сви запослени континуирано учествују у евалуацији квалитета
рада Факултета, што указује на спремност за унапређење рада
Факултета (+++)
· Информације о раду органа управљања и стручних служби лако су
доступне (++)
· Постојање
административних
координатора
на
сваком
департману Факултета (++)
СЛАБОСТИ:
· Недостатак системски подржаног перманентног усавршавања
ненаставног особља/++.
ШАНСЕ:
· Континуирани процес усавршавања система информисања између
управљачких и других организационих јединица/++;
· Обезбеђење већег присуства, посебно новозапосленог ненаставног
особља на програмима и стручним семинарима који подстичу
размену искустава и знања у ненаставним процесима /++.
ОПАСНОСТИ:
· Кандидати за радна места у стручним службама нису довољно
мотивисани да се стручно усавршавају/++.

Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 10
· Стално усавршавати и образовати ненаставно особље због све веће
примене нових информационих технологија;
· Усагласити кадровску политику пријема наставног особља са захтевима
нове акредитације;
· Подстицати покретање иницијатива од стране ненаставног особља за
активно учешће у процесима предлагања и одлучивања.
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Стандард 11: Квалитет простора и опреме
Факултет за медије и комуникације је обезбедио одговарајуће људске,
просторне, техничко-технолошке, библиотечке и остале ресурсе примерене
карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената. Од самог
оснивања Факултета за медије и комуникације, стратешко опредељење управе
Факултета било је да се значајна средства из прихода инвестирају у квалитетан
простор и опрему за извођење наставе и научно-истраживачких делатности и у
том смислу, Факултет у свим евалуацијама добија највише оцене како од
студената, тако и од екстерних јавности.
Факултет обавља своју делатност у простору укупне површине 3360m2
на адреси Карађорђева 65 у Београду. Поседује примерене просторне
капацитете: амфитеатар, слушаонице, учионице, вежбаонице, компјутерске
лабораторије, библиотеку, читаоницу, кабинете и сале за квалитетно обављање
своје делатности. Осим простора за одвијање наставе Факултет располаже
просторијама за обављање делатности осталих стручних служби.
Факултет располаже са савремено опремљеним студијом за дигиталне
медије који обухвата и студио за фотографију као и опрему за снимање и тон.
Студенти имају на располагању у потпуностио опремљен и функционалан
студио за радио одакле се редовно емитује студентски радио програм. У
посебним просторијама Факултет је сместио студио за монтажу и обраду звука
и звучну постпродукцију намењену практичним вежбама и радионицама.
У току 2019. године мрежна инфраструктура је унапређена на ниво
последње генерације употребом хибридне, оптичке и бакарне опреме. На овај
начин успостављена је стабилизација информатичког система, остварен је већи
капацитет за дигиталне платформе Факулетета и омогућен је многоструко
бржи приступ ресурсима на интернету. Постављен је нови онлајн сервер за
дигиталне ресурсе Факултета са високим степеном заштите података и
капацитетом који обезбеђује одрживи раст Факултета у предстојећем периоду.
Омогућен је бежични приступ интернету без ограничења у згради
Факултета. Постојећа опрема омогућава да се користе видео презентације у
салама и слушаоницама. Према тренутном броју студената овај простор је
довољан за извођење наставе на свим студијским програмима.
SWOT анализа Стандарда 11:
СНАГЕ:
· Усклађеност просторних капацитета са укупним бројем студената
(+++)
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· Обезбеђена комплетна опрема за мултимедијалне презентације у
свим салама у којима се изводи настава (пројектор, лап-топ,
звучници) (+++)
· Обезбеђена је бежична интернет веза-линк којој је могуће
приступити из свих делова Факултета (++)
· Усклађеност капацитета опреме са бројем студената (++)
· Висок ниво техничко-технолошке опремљености Факлутета за
практичан рад студената и медијску продукцију (+++)
· Испуњеност високих безбедносних стандарда у свим просторијама
Факултета(++)
· Прилагођеност просторних услова студентима са посебним
потребама(++)
СЛАБОСТИ:
· Ограничен број лиценцираних софтвера и рачунарске опреме с
обзиром на растућу понуду и диференциране потребе у оквиру
наставног процеса (++)
· Неједнак сигнал бежичне интернет мреже у свим просторијама
факултета (++)
ШАНСЕ:
· Унапређење наставног и научног процеса захваљујући
могућностима које пружају савремени пословни простор и
опрема(+++)
· Могућност одржавања уметничких, научних и стручних скупова и
других дешавања из области културе и привреде у одговарајућим
просторијама Факултета (+++)

ОПАСНОСТИ:
· Недовољно и нередовно улагање у унапређење опреме и простора
може компромитовати високо постављене критеријуме квалитета
у наставно-научној области и организацији пословања (++)
· Брз технолошки напредак захтева додатно стручно усавршавање
запослених у наставним и ваннаставним делатностима Факултета
(+++).

Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 11
· Наставак унапређења просторних капацитета Факултета.
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· Наставак праћења светских трендова и увођење савремене информатичке
опреме, учила и софтвера и њихово даље развијање у циљу повећања
степена информатичке писмености код свих запослених на факултету;
· Иницирање нових и унапређење постојећих партнерстава са субјектима из
земље и иностранства;
· Наставити организацију наставног и научно-истраживачког процеса у
складу са могућностима које већ има пословни простор и опрема
Факултета,
· Набавити додатне лиценциране софтвере и рачунарску опрему у складу са
потребама осавремењивања наставе и научно-истраживачке делатности
· Успоставити уједначено висок квалитет бежичног интернета у свим
просторијама Факултета;
· Наставити са континуираним усавршавањем особља за ефикасно
коришћење опреме и софтвера у свакодневном раду.

Стандард 12: Финансирање
У опису стандарда 12. у делу извештаја који се односи на установу
наведено је из којих се средстава финансира Факултет. Констатовано је да
Факултет позитивно послује годинама, а да је финансирање Факултета
транспарентно, што се постиже преко електронске базе података Агенције за
привредне регистре, која је доступна преко интернета. Показатељи указују на
стабилно позитивно пословање Факултета у извештајном периоду.

Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери
квалитета
У самовредновању и провери квалитета студенти учествују непосредно,
преко Студентског парламента или преко својих представника у Наставнонаучном већу, Савету Факултета и Комисији за обезбеђење квалитета.
Студената члана Комисије за обезбеђење квалитета и именује Студентски
парламент. Активност студената у самовредновању и провери квалитета
омогућена је захваљујући добром раду Студентског парламента и
могућностима непосредне комуникације студената и представника студената
са наставним особљем и управом Факултета. На Факултету је обезбеђен
простор и техничка опрема за представнике Студентског парламента, док се за
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одржавање седница или друге организоване активности користе и друге
просторије на Факултету.
Студенти који похађају вежбе и предавања учествују у самовредновању
и провери квалитета, тако што на крају семестра попуњавају анонимну анкету.
Са оценама студената, њиховим предлозима и примедбама упознају се
наставници и сарадници, управа факултета и Наставно-научно веће, као и сам
Студентски парламент.
Факултет, у мери у којој је могуће, обезбеђује повратну информацију од
послодаваца, својих бивших студената и других одговарајућих организација
о компетенцијама дипломираних студената.
SWOT анализа Стандарда 13:
СНАГЕ:
· Студенти активно учествују у свим органима и телима Факултета
и у телима која учествују у процесу самовредновања и процени
квалитета (+++)
· Редовне провере квалитета путем студентских анкета (++)
· Већина студената учествује у попуњавању анкета (++)
· Студенти
учествују у обради података и креирању закључака
(+++)
· Студенти самостално предлажу мере за побољшање квалитета
(+++)
· Сви резултати су јавно доступни свим студентима и запосленима
на Факултету (+++)
СЛАБОСТИ:
· Попуњавање формалних анкета са великим бројем одговора
дестимулише студенте (+)
· Формализација поступака приликом спровођења самоевалуације
може довести до занемаривања минорних мишљења студената о
појединим питањима (++);
ШАНСЕ:
· Подизање свести студената о значају објективне процене и
редовног учествовања у свим видовима евалуације (++).
· Промена песпективе сагледавања реалних проблема и у оквиру
саме студентске популације (++).
ОПАСНОСТИ:
· Необјективност у попуњавању анкета једног дела студената (+).
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· Могућа погрешна употреба процеса студентског оцењивања, и од
стране наставника и сарадника и од стране студената (+).

Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 13
· Континуирано подстицање студената на учешће и указивање на значај
самовредновања и оцењивања квалитета наставног процеса и других
ресурса,
· Усавршавање садржаја и структуре анкетирања студената.
· повећање поверења студената у резултате овог процеса,
· Побољшано
информисање
најмлађих
студената
о
процесима
самовредновања, контроле квалитета и о њиховим студентским правима.
· Повећање степена дигитализације процеса анкетирања студената.

Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера
квалитета
У склопу самовредновања и периодичне провере квалитета, Комисија за
обезбеђење квалитета (независан орган који има посебну надлежност у
области самовредновања и праћења квалитета на Факултету) нарочиту пажњу
усмерава на резултате студентских анкета којима се проверавају стручни рад и
педагошке способности наставника, задовољство студената квалитетом
студијског програма и радом органа и служби Факултета и оцењује квалитета
студијских програма од студената који су завршили основне академске студије.
Анализе студентских анкета редовно се обављају од оснивања
Факултета, уз поступно повећање броја анкетираних студенатa, чиме се
повећава поузданост изведених закључака у извештајима Комисије.
У опису Стандарда 14. у извештају који се односи на установу,
констатовано је да је Комисија у овом мандату предузела низ повезанихе
активности како би се на нивоу Факултета ојачала и систематски развила
култура квалитета. У склопу тих активности приоритет је било обезбеђивање
редовног анкетирања и анализе подататака које дају студенти, као директни
учесници наставног процеса. Стога се оцењује да су најважније активности
Комисије повезане са развијањем поузданијих инструмената намењених
анкетирању студената, пре свега основних академских студија. Друго, потребно
је уз помоћ Студентског парламента и представника студената у Наставнонаучном већу настојати да се повећа мотивисаност студената да у таквим
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проверама квалитета што масовније учествују и да што слободније износе своје
ставове.
SWOT анализа Стандарда 14:
СНАГЕ:
· Студенти активно учествују у свим органима и телима Факултета
и у телима која учествују у процесу самовредновања и процени
квалитета (+++)
· Редовне провере квалитета путем студентских анкета (++)
· Већина студената учествује у попуњавању анкета (++)
· Студенти
учествују у обради података и креирању закључака
(+++)
· Студенти самостално предлажу мере за побољшање квалитета
(+++)
· Сви резултати су јавно доступни свим студентима и запосленима
на Факултету (+++)
СЛАБОСТИ:
· Потреба за већим бројем запослених на административним и
техничким пословима за потребе осигурања и унапређења
квалитета (++)
· Потреба за даљом електронизацијом и дигитализацијом процеса
обезбеђења квалитета (++)
ШАНСЕ:
· Одржавање и унапређење сарадње са високообразовним
јединицама у земљи и региону са циљем размене искустава, а
самим тим и унапређења квалитета (+++)
· Побољшање сарадње Факултета и професионалних и стручних
удружења (++)
· Даље умрежавање са институцијама на националном и
међународном нивоу (+++)
ОПАСНОСТИ:
· Недовољан број студената и запослених који су вољни и
мотивисани да се ангажују у систему обезбеђења квалитета (+++)

Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 14
· Наставити дигитализацију и
квалитета рада на Факултету.

електронизацију

процеса

вредновања
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· Интензивније указивати студентима на значај евалуације за побољшање
квалитета рада Факултета (путем информативних радионица) како би се
повећао одзив на попуњавање евалуационих упитника и опште учешће у
процесу провере квалитета.
· Наставити интензивну сарадњу са институцијама на националном и
међународном нивоу.
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ИЗВЕШТАЈИ О ИСПУЊЕНОСТИ
ПОЈЕДИНАЧНИХ СТАНДАРДА НА
СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА МАСТЕР
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

О СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА

На Факултету за медије и комуникације акредитовано је осам програма
мастер академских студија у једногодишњем трајању:
· Комуникације и односи с јавношћу - Уверење о акредитацији програма
број 612-00-00074/2015-04 од 05.06.2015. године;
· Примењена психологија - Уверење о акредитацији студијског
програма број 612-00-00074/2015-04 од 05.06.2015. године;
· Дигиталне уметности - Уверење о акредитацији студијског програма
број 612-00-01163/2012-04 од 25.10.2013. године;
· Социјални рад - Уверење о акредитацији студијског програма број 61200-01486/2013-04 од 09.04.2014. године;
· Управљање људским ресурсима Уверење о акредитацији студијског
програма - број 612-00-00074/2015-04 од 29.05.2015. године;
· Мастер
академске
студије
савремене
трансдисциплинарне
хуманистике и теорије уметности - Уверење о акредитацији студијског
програма број 612-00-00245/2015-04 од 11.03.2016. године;
· Међународни односи и диопломатија - Уверење о акредитацији
студијског програма број 612-00-00624/2016-04 од 16.12.2016. године;
· Производња телевизијских серија - Уверење о акредитацији студијског
програма мастер академских студија број 612-00-00306/8/2019-03 од
08.05.2020. године.
Извештајима су обухваћени сви студијски програми на тај начин што су
исказане специфичности сваког од њих где је то у извештају потребно.
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Стандард 4: Квалитет студијских програма
Квалитет студијских програма Факултета за медије и комуникације
обезбеђује се крoз праћење и проверу остваривања циљева програма,
структуре, радног оптерећења студената, уз настојање да се наставни садржаји
осавремене, у складу са иностраним студијским програмима и потребама да се
обезбеди конкурентност наших студената. Квалитет студијских програма
прати се на основу података из анкета студената и других расположивих
података.
Подаци о акредитацији програма. Уверења и одлуке надлежних органа
о акредитацији свих студијских програма мастер акадесмких студија доступне
су на веб сајту Факултета на адреси https://fmk.singidunum.ac.rs/akreditacija/.
Студијски програми, као и сви детаљи који се односе на њих доступни су
јавности на веб презентацији Факултета на адреси https://fmk.singidunum.ac.rs/
и објављени су у информаторима који се студентима деле у штампаној форми
приликом уписа. У складу са Статутом Факултета, студијске програме предлаже
Наставно-научно веће Факултета а усваја их Сенат Универзитета Сингидунум. У
периоду обухваћеном овим извештајем студијски програми су прилагођавани
потребама тржишта рада и иновацијама у предметним областима укидањем
појединих предмета или изменама наставника (промене до 30%) без потребе за
новом акредитацијом.
Анкетирање дипломираних студената и послодаваца На Факултету се
у редовним трогодишњим циклусима оцењује квалитет студијских програма
анкетирањем дипломираних студената и анкетирањем послодаваца
дипломираних студената. Резултати анкета дипломираних студената, као и
ставови послодаваца указују на потребу да се на теоријским предметима
стечена знања још директније доведу у везу са задацима из описа радних места
те да је висок ниво стечених теоријских знања студената корисно употпунити
практичним знањима и вештинама. Ставови студената и послодаваца су
уважени приликом корекција студијског програма у обиму до 30%, као и током
конципирања измена студијских програма основних студија за нови циклус
акредитације.
Реализација студијских програма. Број студената на мастер
академским студијама не превазилази годишње квоте одобрене акредитацијом.
Студирање на Факултету је релативно ефикасно будући да студенти за око 18
месеци завршавају студије. У највећем броју случајева студенти завршавају
полагање испита у школској години у којој су похађали наставу на студијском
програму, а потом приступају изради и одбрани мастер тезе уз редовне
консултације са ментором.
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Одлике студијских програма. Студијски програми су усклађени са
захтевима болоњског процеса и условима за акредитацију, што потврђујe
одлукa о акредитацији. Програми су компатибилни студијским програмима
сродних европских факултета, као и са програмима других сродних факултета у
Србији, имајући у виду да је потребно обезбедити конкурентност наших
дипломираних мастер студенната на тржишту рада и повећати могућност
њиховог напредовања у професији. Студијски програми су конципирани тако да
буду компатибилни у погледу структуре курикулума и броја предмета.
Праћење обезбеђења квалитета студијских програма, у складу са
Статутом и Правилником о стандардима и поступцима за обезбеђивање
квалитета и самовредновање као стратешким актом за обезбеђење квалитета,
задатак је Комисије за обезбеђивање квалитета, у чији рад су укључени
студенти. Комисија анализира квалитет студијских програма периодично и о
томе обавештава декана, а са резултатима самовредновања упознају се
наставници и сарадници, студенти преко студентских организација, Комисија
за акредитацију и проверу квалитета и јавност.
Сврхе студијских програма и исходи учења. Циљеви студијских
програма постављени тако да дају довољно стручног знања за квалитетно
обављање послова у предметној области, али и да омогућавају даље школовање
на докторским академским студијама. У погледу садржине, сваки студијски
програм је осмишљен тако да обезбеђује све квалификација предвиђене
акредитацијом. Исходи учења студијских програма су да студент стекне знања
из професионалних дисциплина неопходних за успешно обављање послова у
пракси, као и за настављање школовања на докторским академским студијама.
Исходи учења су у основи дефинисани у складу са захтевима струке, али не
ригидно.
Сврха студијског програма.
Факултет за медије и комуникације, пратећи светске и европске
трендове у развоју високошколског образовања, а у контексту актуелног
друштвено-економског, културног и политичког амбијента у Србији, стратешки
је опредељен за развој науке у пољу хуманистике и друштвених наука,
истовремено развијајући снажну компоненту професионалног високо-школског
образовања у областима у којима се изводе студијски програми на Факултету.
У том смислу, сврха студијског програма УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ
РЕСУРСИМА – МАСТЕР јесте да, у складу са потребама друштва, обезбеди
потребне компетенције и образује стручне и одговорне кадрове за занимање
менаџера за управљање људским ресурсима у различитим институцијама и
организацијама, као што су пословне организације, предузећа, корпорације,
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јавне установе, јавна предузећа и сличне врсте организација у профитном и
непрофитном сектору. Стечена знања и вештине омогућавају и саветодавноконсултативни рад у приватној пракси. Студијски програм је тако конципиран
да омогућава студентима знања и вештине за компетентно руковођење и
учествовање у истраживачким пројектима различите намене, као и за
специјализацију и даље образовање на докторским студијама.
Сврха студијског програма КОМУНИКАЦИЈЕ И ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ –
МАСТЕР је да омогући стицање теоријских знања, методологије и вештина из
домена примењених комуникација, као и стицање специфичних стручних
знања која омогућавају да се након завршених студија студент професионално
бави пословима из широког распона занимања која укључују управљање
интерним и екстерним комуникацијама организације, институције или
предузећа. У том смислу, сврха овог студијског програма јесте да, у складу са
потребама друштва, обезбеди потребне компетенције и образује стручне и
одговорне кадрове за следећа препознатљива занимања и професије у
компанијама, непрофитним организацијама и јавном сектору: ПР директор,
прес директор или менаџер за односе са медијима, client service директор,
руководилац на пословима интернет комуникација и wеб маркетинга,
професионални тренер из области комуникација, менаџер комуникационих
пројеката, консултант за стратегију и имплементацију комуникационих
кампања, менаџер дигиталних пројеката, медија планер или директор
корпоративних комуникација.
Сврха студијског програма МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ И ДИПЛОМАТИЈА –
МАСТЕР је да омогући стицање теоријских знања, методологије и вештина из
домена примењених политичких наука у спољним пословима и дипломатији
као и стицање специфичних стручних знања која омогућавају да се након
завршених студија студент професионално бави пословима из широког распона
занимања која укључују спољно-политичке послове и односе са иностранством,
дипломатско-конзуларне послове и јавну дипломатију, у државним и владиним
органима и службама, посебно у дипломатској служби, научним и академским
институцијама, предузећима и међународним организацијама. У том смислу,
сврха овог студијског програма јесте да, у складу са потребама друштва,
обезбеди потребне компетенције и образује стручне и одговорне кадрове за
следећа препознатљива занимања и професије у јавном и приватном сектору,
међународним организацијама и непрофитним организацијама: дипломата,
директор службе за односе са иностранством, новинар, уредник, директор или
менаџер за односе са медијима и са јавношћу, научни истраживач,
професионални тренер из области међународних односа и дипломатије,
менаџер спољно-политичких пројеката, консултант за стратегију и
имплементацију политичких кампања према иностранству.
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Сврха студијског програма ПРИМЕЊЕНА ПСИХОЛОГИЈА – МАСТЕР јесте
да, у складу са потребама друштва, обезбеди потребне компетенције и образује
стручне и одговорне кадрове за занимање психолога у различитим
институцијама и организацијама, као што су школске и предшколске установе,
центри за социјални рад, дечији домови, здравствене установе, службе за
заштиту менталног здравља, као и привредне организације и предузећа.
Садржај и структура програма обезбеђују, такође, стицање компетенција и
специјализованих знања потребних за нове професије и занимања која су са
развојем тржишта у Србији са собом донеле корпорације, компаније и
маркетиншке агенције, као што су: организациони психолог, истраживач јавног
мњења, саветник за развој каријере, саветник за кризне интервенције,
консултант на пословима обуке запослених, као и други сродни профили који
раде на унапређењу организационе културе и личном/професионалном развоју
запослених.
Сврха студијског програма СОЦИЈАЛНИ РАД - МАСТЕР је да унапреди
професионалне компетенције, стручно знање и одговорност будућих
руководилаца у сектору социјалног рада и социјалне заштите, а у складу са
најновијим теоријским и методолошким достигнућима и савременом
социјалном праксом. Студијски програм је конципиран са намером да будуће
руководиоце из области социјалног рада оспособи да ефикасно и ефектно
одговоре на нове изазове у динамичном и променљивом социјалном окружењу,
у сучељавању са разноврсним социјалним потребама грађана и њихових
породица, као и са растућим и различитим проблемима локалних заједница и
друштва у целини.
Сврха студијског програма ДИГИТАЛНЕ УМЕТНОСТИ - МАСТЕР јесте да, у
складу са потребама друштва, културе и тржишта, обезбеди потребне
компетенције и образује стручне и одговорне кадрове за занимања из области
уметничког стваралаштва у дигиталним технологијама. Сврха програма је да
омогући младим уметницима да иду у корак са савременим трендовима у
дигиталном уметничком стваралаштву и да добију квалитетно образовање које
их као уметнике и ауторе чини конкурентним и препознатљивим у европском и
светском културном простору.
Сврха студијског програма ПРОИЗВОДЊА ТВ СЕРИЈА – МАСТЕР је да
омогући стицање практичних вештина и теоријских знања из домена креације
и продукције висококвалитетних аудиовизуелних садржаја за телевизију као и
стицање специфичних стручних знања која омогућавају да се након завршених
студија студент професионално бави пословима из широког распона занимања,
као што су: креатор ТВ серија, продуцент, креативни продуцент (showrunner),
сценариста, уредник ТВ програма, програмски директор, креативни директор,
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скрипт консултант, научни истраживач и професионални тренер едукатор из
области креације телевизијских серија.
Сврха студијског програма мастер акaдемских СТУДИЈА САВРЕМЕНЕ
ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЕ ХУМАНИСТИКЕ И ТЕОРИЈЕ УМЕТНОСТИ (МТУМ) јесте
да, у складу са потребама друштва, те потребама институција културе, науке и
уметности обезбеди потребне компетенције и образује стручне и одговорне
кадрове за савремене потребе флексибилног тј. трансдисциплинарног
културалног, научног и уметничког тржишта из области друштвенохуманистичких наука, тј. студија теорија о уметностима и медијима.
Структура курикулума обухвата распоред предмета, фонд часова и број
ЕСПБ. Курикулум студијског програма садржи обавезне и изборне предмете,
међу којима су заступљени академско општеобразовни, теоријскометодолошки, научно-стручни и стручно-апликативни. Сваки програм је
усаглашен са програмима иностраних високошколских установа.
Међу методама наставе доминирају предавања и вежбе у складу са
захтевима акредитације. Практично преносива знања пружају се студентима
како у склопу активне редовне наставе, тако и кроз организовање обавезне
стручне праксе.
Успешност студената на свим студијским програмима у савлађивању
одређеног предмета континуирано се прати током наставе и изражава се у
ЕСПБ.
Квалитет наставe се обезбеђује кроз интерактивност наставе,
повезивање теорије са праксом, укључивањем студија случаја у наставу и
бројних истраживачких задатака. Поштују се планови рада по предметима, а
однос наставника и сарадника према студентима је професионалан и коректан,
што се може закључити из резултата студентских анкета. Правилником о
стандардима и поступцима за обезбеђивање квалитета и самовредновање
предвиђене су корективне мере у случају када се утврде пропусти који
снижавају квалитет наставног процеса.
Оцењивање студената врши се, у складу са општим актима Факултета,
непрекидним праћењем рада студената и на основу поена стечених у
испуњавању предиспитних обавеза и полагањем испита. Успешност студената у
савлађивању одређеног предмета континуирано се прати током наставе и
изражава се поенима. Максимални број поена које студент може да оствари на
предмету је 100, и студент их стиче испуњавањем предиспитних обавеза и
полагањем испита. Сваки предмет студијског програма има јасан и јавно
доступан начин стицања поена, доступан у књизи предмета, као и на
страницама предмета на академској платформи Moodle на адреси
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https://e.fmk.edu.rs/. Укупан успех студената на предмету изражава се оценом
од 5 (није положио) до 10 (показао изузетно знање). Оцена студента је
заснована на укупном броју поена које је студент стекао испуњавањем
предиспитних обавеза, а према нивоу стечених знања и вештина.
Упознатост са структуром студијског програма. Наставници и
студенти детаљно су упознати са структуром студијског програма, програмом
студија (syllabus), утврђеним захтевима у вези са наставом, предиспитним
обавезама и завршним испитом. Све информације објављене су на веб сајту
Факултета као и на страницама предмета на академској платформи Moodle на
адреси https://e.fmk.edu.rs/.

SWOT анализа Стандарда 4:

СНАГЕ:
· Систем оцењивања је у високој мери заснован на мерењу исхода
учења (+++)
· Циљеви студијских програма су усклађени са исходима учења (++)
· Методе наставе су оријентисане према квалитетним исходима
учења (++)
· Остварена је међусобна усаглашеност исхода учења и очекиваних
компетенција базираних на дескрипторима квалификација
одређеног циклуса образовања (++)
· Студентима су доступне информације стручној пракси, као и
информације о студијским програмима и исходима учења (++)
·
СЛАБОСТИ:
· Потреба за даљим унапређењем система за праћење квалитета
студијских програма (++)
· Потреба за даљим развојем и унапређењем Alumni удружења и
процеса прикупљања информација од дипломираних студената
(++)
· Потреба за унапређењем система праћења функционалне
интеграције знања и вештина (++)

ШАНСЕ:
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· Унапређење праћења квалитета студијских програма кроз
перманентно критичко разматрање ефеката и исхода учења (+++)
· Континуирано осавремењивање студијских програма у складу са
развојем и потребама друштва и привреде (+++)

ОПАСНОСТИ:
· Низак ниво препознавања исхода студијских програма од стране
послодаваца – неразумевање суштинских квалификација
студената (+++)
· Непрецизно приказане компетенције дипломираних студената у
јавности (++)
· „Предност“ од стране послодаваца запошљавању дипломираних
студената са факултета у државном власништву (+++)

Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 4

· Факултет ће наставити периодично преиспитивање циљева студијског
програма, структуре и садржаја студијског програма у погледу односа
општеакадемских, научно-стручних и стручно-апликативних дисциплина.
· Факултет ће наставити рад на унапређењу контаката са својим
дипломцима, јер једино праћењем постигнућа дипломаца у каснијем
професионалном развоју може да се процени релевантност програма за
тржиште рада.
У противном,
Факултет неће добијати повратне
информације од дипломираних студената о томе колики је проценат њих
успео да се запосли.
· Упућивање молбе Националној служби за запошљавање за извештавање о
статусу дипломираних студената Факултета за медије и комуникације.
· Развој и коришћење директних контаката Факултета са државним
органима и привредним организацијама у којима би дипломирани студенти
могли да се запосле.
· Интензивнији рад на промоцији и омасовљавању Алумни-удружења
Факултета.

Стандард 5. Квалитет наставног процеса
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Планирање наставе и испуњавање наставних планова. Настава се
одржава на свим студијским програмима академских мастер студија у складу са
одговарајућим плановима рада. План и распоред наставе се реализују у
потпуности у складу са стандардима за академске високошколске установе, а
истовремено су усклађени са потребама и могућностима студената и познати су
пре почетка одговарајућег семестра.
Календар студирања и распоред наставе се усвајају за сваку школску
годину и доступни су на интернет страници Факултета. Пред почетак сваког
семестра овај календар, са детаљним распоредом наставе у складу са
предвиђеним часовима предавања, садржајима наставних предмета,
динамиком извођења предавања и наставе, методологијом оганизације наставе,
предиспитним обавезама, начином оцењивања, структуром укупног броја
поена и начином формирања оцене, литературом и другим питањима везаним
за наставу на предмету објављује се, такође, на на веб сајту Факултета као и на
страницама предмета на академској платформи Moodle на адреси
https://e.fmk.edu.rs/. Поред тога, наставници на првом часу упознају студенте са
свим напред наведеним подацима.
План и распоред наставе се доследно спроводе, а на Факултету су
осмишљење процедуре и поступци који омогућавају проверу поштовања
динамике испуњавања планова рада и радне ангажованости наставника.
Одржавање наставе се евидентира у Књизи евиденције одржане наставе. У
евиденцију податке уносе лично наставници који учествују у наставном
процесу и то одмах по одржаној настави. Начин извођења наставе на мастер
студијама, а нарочито израду, пријаву и одбрану завршног мастер рада,
регулишу Правилник о мастер академским студијама бр. 150/7 од 16.05.2019.
године и Одлука о измени Правилника о мастер академским студијама на
Факултету за медије и комуникације број 303/6 од 09.09.2019. године.
Карактеристике
наставе.
Квалитет
наставног
процеса
на
акредитованим студијским програмима обезбеђује се кроз интерактивност
наставе, укључивање илустративних примера и студија случаја у наставу кад
год је то могуће, професионални рад наставника са студентима, 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. Наставници и сарадници подстичу интерактивну
наставу, уз настојање да се код студената пробуди креативност и интересовање
за предметну област, да се оспособе за научно истраживање и да развију друге
способности и вештине неопходне за практичну примену стеченог знања.
Доступност информација о студијским програмима. На интернет
страници Факултета објављени су сви акредитовани студијски програми, као и
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списак предмета у оквиру сваког од студијских програма. Факултет обезбеђује
да се на сваком предмету донесе и учини доступним студентима план рада који
укључује: назив, година, број ЕСПБ бодова, услови за полагање конкретног
прдмета; циљеве предмета; садржај и структуру предмета; план и распоред
извођења наставе (предавања и вежбе); начин оцењивања на предмету;
обавезну и допунску литературу; податке о наставницима на предмету.
Факултет организује план и распоред наставе према реалним могућностима
студената, при чему се води рачуна да се настава на мастер студијама изводи у
поподневним терминима како би целокупну наставу могли активно да прате.
Подаци о броју студената и величини група. Број уписаних студената
је усклађен са одлуком Акредитационе комисије и Дозволом за рад, а
предавања се увек организују у групама у којима је омогућена интерактивност
наставе.
Радно ангажовање наставника и сарадника. Радно ангажовање
наставника и сарадника на свим студијским програмима задовољава прописане
стандарде у погледу минималног укупног броја часова наставе и максималног
броја часова активне наставе по недељама.
Стицање вештина у склопу праксе и ваннаставних активности под
једнаким условима омогућено је и студентима уписаним на мастер академске
студије на Факултету. Тако студенти могу искористити прилику да се обуче за
рад кроз стручну праксу путем Центра за стручну нпраксу и каријерно
саветовање.
Учешће у самовредновању студенти мастер студија остварују углавном
као испитаници.

SWOT анализа Стандарда 5:

СНАГЕ:
· Настава на Факултету је интерактивна, подстиче студенте на
размишљање и креативност, самосталност у раду и примену
стечених знања (+++)
· Наставници и сарадници су потпуно компетентни за извођење
наставе на конкретним предметима (++)
· Факултет подстиче даље стицање активних компетенција
наставног кадра (++)
· Доступности информација о терминима и плановима реализације
наставе придаје се значајна пажња (++)

Извештај о самовредновању установе и студијских програма
у периоду од школске 2017/18. до школске 2019/20. године

· Квалитет наставе се систематски прати и унапређује (++)

СЛАБОСТИ:
· Потреба за финансијским средствима ради улагања у стално
осавремењавање опреме и материјала за извођење наставе (++)
· Недовољно сопствених финансијских средстава за обезбеђивање
најсавременијих услова за реализацију мултимедијалних
прпојеката студената и снимања на терену (++)
· Задржавање тренутних кадровских капацитета за анализу и
праћење параметара квалитета наставног процеса (потреба за
већим бројем запослених на административним и техничким
пословима) (++)

ШАНСЕ:
· Систематско праћење квалитета наставе и предузимање
корективних мера када се утврди да квалитет наставе није на
одговарајућем нивоу (+++)
· Обезбеђивање
финансијске
подршке
за
унапређење
научноистраживачког
и
уметничкоистраживачког
рада
запослених и студената кроз пројектне активности (пре свега, од
међународних донатора) (+++)
· Потреба за усавршавањем и целоживотним учењем кадрова из
јавног, приватног и цивилног сектора у областима из којих се
реализују студијски програми на Факултету за медије и
комуникације (+++)

ОПАСНОСТИ:
· Непостојање или отежани услови за остварење подстицаја од
стране државе за факултете у приватном власништву (кроз
подстицаје за пројектне активности) (+++)
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· Наставити рад на унапређењу систематског праћења квалитета наставног
процеса и редовно пратити Књигу евиденције о одржаној настави.
· Наставити са свим облицима подстицаја за
стицање
активних
компетенција наставног кадра (студијске посете, летње школе, размена
истраживача, представљање радова на научним и стручним скуповима,
суфинансирање издања, учешће и чланство у раду међународних мрежа и
организација и слично).
· Наставити рад на унапређењу е-платформи Факултета.
· Повећање броја ангажованих на обради података о квалитету наставног
процеса на основу анкета студената, дипломираних студената и
послодаваца.
· Унапредити рад Алумни-удружења Факултета, као и повећати
транспарентност рада Студентског парламента и његов утицај на
унапређење процеса наставе.
· Перманентно се ангажовати на изради нових пројектних предлога и
реализацији нових пројеката.

Стандард 7. Квалитет наставника и сарадника
Поступак и услови за избор наставника и сарадника Факултета
уређени су одговарајућим актима Универзитета Сингидунум и Факултета у
складу са законом и подзаконским актима, како је већ констатовано у оквиру
претходног описа Стандарда 7 у извештају који се односи на установу.
Наставници.
На студијском програму УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА - МАСТЕР
је ангажовано укупно седам наставника и један асистент. Укупан број
наставника је довољан да покрије укупан број часова наставе на студијском
програму, са просечним бројем часова активне наставе 20,50.
На студијском програму КОМУНИКАЦИЈЕ И ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ је
ангажовано укупно 7 наставника и двоје асистената. Укупан број наставника је
довољан да покрије укупан број часова наставе на студијском програму, са
просечним бројем часова активне наставе 20,50.
На студијском програму MEЂУНАРОДНИ ОДНОСИ И ДИПЛОМАТИЈА је
ангажовано укупно једанаест наставника и два асистента. Укупан број
наставника је довољан да покрије укупан број часова наставе на студијском
програму, са просечним бројем часова активне наставе 23,5.
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На студијском програму ПРИМЕЊЕНА ПСИХОЛОГИЈА је ангажовано
укупно 8 наставника и четворо асистената. Укупан број наставника је довољан
да покрије укупан број часова наставе на студијском програму, са просечним
бројем часова активне наставе 20,50.
На студијском програму СОЦИЈАЛНИ РАД је ангажовано укупно седам
наставника. Укупан број наставника је довољан да покрије укупан број часова
наставе на студијском програму, са просечним бројем часова активне наставе
20,50.
На студијском програму ДИГИТАЛНЕ УМЕТНОСТИ је ангажовано укупно
13 наставника. Укупан број наставника је довољан да покрије укупан број
часова наставе на студијском програму, са просечним број часова активне
наставе 22,38 .
За реализацију студијског програма мастер академских студија
ПРОИЗВОДЊА ТВ СЕРИЈА – МАСТЕР обезбеђено је наставно особље са
потребним уметничким, научним и стручним квалификацијама. На студијском
програму је ангажовано укупно седам наставника са просечним бројем часова
активне наставе 24.
На студијском програму мастер акaдемских СТУДИЈА САВРЕМЕНЕ
ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЕ ХУМАНИСТИКЕ И ТЕОРИЈЕ УМЕТНОСТИ (МТУМ) је
ангажовано укупно 13 наставника са просечним бројем часова активне наставе
20 часова недељно.

SWOT анализа Стандарда 7:

СНАГЕ:
· Услови и критеријуми за избор наставника у звање и
запошљавање су јасно дефинисани и у складу са националним
прописима и препорукама (+++)
· Процедуре избора и запошљавања су транспарентне и подложне
јавној расправи (+++)
· Факултет подстиче активно стицање компетенција наставника и
сарадника (+++)
· У односу на број запослених, учешће Факултета у међународним
активностима је задовољавајуће (++)
· Факултет остварује висок ниво сарадње са представницима других
научних, уметничких и високошколских установа у земљи и
иностранству (+++)

Извештај о самовредновању установе и студијских програма
у периоду од школске 2017/18. до школске 2019/20. године

СЛАБОСТИ:
· Недовољна финансијска подршка стручном усавршавању
наставника и сарадника (++)
· Недовољан капацитет техничке службе за администрирање
наставних и истраживачких делатности Факултета (+)
· Недовољно квалитетан систем испитивања квалитета наставног
кадра од стране студената и дипломираних студената (потреба за
даљом дигитализацијом и аутоматизацијом процеса анкетирања)
(+)
· Непостојање финансијских средстава којима би се награђивали
посебни успеси у публиковању и научном раду (++)

ШАНСЕ:
· Унапређење условâ за перманентну едукацију и усавршавање
кадрова (+++)
· Могућности за стицање компетенција и јачање капацитета кроз
руковођење или учешће у пројектима на националном и
међународном нивоу (++)
· Унапређење квалитета и ефикасности система за праћење и оцену
квалитета кроз сарадњу и размену искустава са другим
високошколским установама (++)
· Стварање и унапређење условâ за прикључење мрежама и учешће
у програмима размене кадра у циљу усавршавања (Еразмус, COST)
(++)

ОПАСНОСТИ:
· Немогућност учешћа факултета у приватном власништву у
садашњим мрежама сарадње високошколских институција и
размене кадрова ради усавршавања (+++)
· Притисак на наставнике да објављују велики број радова у смислу
квантитета ради остваривања услова за напредовање у академској
каријери прети да угрози квалитет научноистраживачког рада
наставника и посредно квалитет наставе (++)

Извештај о самовредновању установе и студијских програма
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· Наставити унапређење система за евалуацију квалитета наставника и
наставног процеса кроз дигитализацију и електронизацију анкетирања и
обраде резултата анкета.
· Перманентно радити на остварењу нових пројектних активности ради
унапређења услова за даље напредовање и усавршавање наставног кадра и
техничког особља.
· Наставити активно подстицање стицања компетенција наставника и
сарадника у складу са могућностима Факултета.
· Средства намењена за подстицај усавршавања и стицања компетенција
дефинисати као посебну финансијску ставку на почетку сваке академске
године.
· Успоставити и развити систем награђивања и санкционисања наставника и
сарадника у односу на резултате анкета за оцену квалитета наставника од
стране студената, као и у односу на обезбеђеност и квалитет литературе и
допунског материјала на предметима за које су наставници задужени.

Стандард 8: Квалитет студената
Упис на прву годину мастер академских студија регулисан је одредбама
Статута Факултета за медије и комуникације и Правилником о мастер
студијама на Факултету за медије икомуникације. Упис на студијски програм
омогућен је студентима који су стекли 240 ЕСПБ на основним студијама.
Установа је обезбедила максималну јавност поступка пријема на основу
објављеног конкурса, а ток конкурса надгледа нарочита комисија, за упис
кандидата на мастер студије. Студенти се уписују у прву годину студија на
основу резултата ранг листе (предност имају студенти са оствареном вишом
просечном оценом током претходног школовања на основним академским
студијама којима студент стиче 240 поена). Са сваким од кандидата обавља се
интервју који омогућава да се сазнају мотиви и интересовања кандидата, као и
да се кандидат обавести о режиму мастер студија. Процедура за пријем
студената уређена је Статутом Факултета и Правилником Универзитета о упису
студената на студијске програме Универзитета, који су доступни на интернет
страницама Факултета, односно Универзитета.
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Начин полагања испита и оцењивање на испитима је уређено
Правилником о студијама и полагању испита 9-04/18 који је доступан на
интернет страници Факултета. Тим правилником су прописане и процедуре за
улагање приговора на оцењивање на испитима чиме је омогућена контрола
оцењивања. Осим оцењивања на испитима уређено је и вредновање испуњених
предиспитних обавеза које улазе у коначну оцену на испиту. Такође,
наставници унапред упознају студенте на који начин и по којим основима могу
све остварити поене испуњавајући предиспитне обавезе. Наставници то чине
писмено на првом часу са студентима, а те информације су студентима унапред
доступне у информатору и на странама предмета, који се налазе на интернет
страни Факултета.
Успешност студената на свим студијама другог степена, а према
критеријуму из упутства за израду овог извештаја повољна, јер, према
подацима из Табеле 8.2 значајан број студената завршава мастер студије у
законом предвиђеном року.
Што се тиче инфраструктуре на Факултету намењене студентима, као и
учешћа студената у оцењивању услова студирања и наставе упућујемо на
описе стандарда 9 и стандарда 10.

SWOT анализа Стандарда 8:

СНАГЕ:
· Факултет спроводи и гарантује политику једнакости по свим
основама и могућност студирања за студенте са посебним
потребама (+++)
· Процедуре за пријем студената јасно су дефинисане и доследно се
примењују (+++)
· Студенти су унапред упознати са критеријумима, правилима и
процедурама за оцењивање (+++)
· Коректно и професионално понашање наставника током наставе и
приликом оцењивања студената, као и јавност испита (+++)
· Комисија за обезбеђење квалитета на годишњем нивоу анализира
квалитет процеса оцењивања и пролазност студената на испитима
(++)
· Методе оцењивања су усклађене са исходима учења на свим
предметима (+++)
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· Однос наставник/студент је на завидно високом нивоу на
Факултету због сталне комуникације, консултовања, отворености
и доступности наставника за потребе студената (+++)
· Студенти активно учествују у процени квалитета на Факултету
(++)

СЛАБОСТИ:
· Недовољно развијена активност Алумни-удружења Факултета
(+++)
· Недовољно висок степен активности студената у процесу процене
квалитета (потребно је више ангажовања са њихове стране) (++)

ШАНСЕ:
· Раст интересовања студената за активније учешће у раду органа
Факултета и у процесу процене квалитета у раду Факултета (+++)
· Унапређење капацитета за развој инфраструктуре за ваннаставне
активности студената коришћењем дигиталних
капацитета
Факултета (++)
· Раст интересовања дипломираних студената за учешће у
активностима Факултета, укључујући оцену квалитета студијских
програма(++).

ОПАСНОСТИ:
· Тржиште рада недовољно препознаје кадрове Факултета, који
често не могу да нађу посао у струци, те своје каријере развијају у
складу са тренутним околностима (+++)
· Пад нивоа предзнања и опште мотивације за лично усавршавање
код кандидата за упис на мастер студије (++)
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· Факултет континуирано ради на квалитету информисања студената и
јавности путем сајта и дигиталних платформи. Упоредо са унапређењима
званичног веб сајта Факултета,
Факултет се стара о ажурности
информација и наставних материјала на страницама предмета на
академској платформи Moodle, на адреси https://e.fmk.edu.rs/.
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· Неопходно је додатно укључити студенте мастер и докторских студија у
процес самовредновања;
· Интензивирати рад на развоју Алумни удружења и организовати годишња
окупљања свих дипломаца Факултета без обзира на ниво студија
(основне, мастер, докторске).
· Организовати информативне радионице за студенте како би што боље
разумели систем вредновања квалитета рада на Факултету. Интензивирати
комуникацију представника Студентског парламента са студентима као
погодног посредника између управе Факултета и студентског тела.
· Наставити интензиван рад на промоцији исхода учења и студирања на
Факултету, како би тржиште рада што боље препознало знања и вештине
дипломираних студената.

Стандард 9. Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и
информатичких ресурса
Постоји нормативни основ за редовну и плански усмерену издавачку
делатност Факултета: издавачку делатност усмерава ННВ преко Центра за
издаваштво. За студенте постдипломских студија обезбеђене су правовремено
и у неопходном броју библиотечке јединице које су предвиђене као обавезна и
допунска литература за припремање испита на мастер студијском програму.
Обезбеђена је покривеност свих предмета одговарајућом релевантном
литературом, училима и помоћним средствима која су расположива на време и
у довољном броју за нормално одвијање наставног процеса. Студенти могу
користити услуге библиотеке и читаоницу, која је у саставу библиотеке и
располаже могућностима бежичног повезивања на интернет персоналних
рачунара.

SWOT анализа Стандарда 9:

СНАГЕ:
· Посвећеност руководства Факултета формирању квалитетног
библиотечког фонда (+++)
· Посвећеност и стручност запослених у библиотеци и
информатичком центру (+++)
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· Постојање значајног броја монографија и научних текстова
објављених од стране наставног кадра Факултета (++)
· Богат и добро структуриран библиотечки фонд (+)
· Доступност електронске литературе, видео и аудио материјала
(+++)
· Радни простор библиотеке и читаонице задовољавају критеријуме
· Информатички ресурси по броју и квалитету испуњавају потребе
наставника и студената (+++)

СЛАБОСТИ:
· Недостаје претплата на електронске часописе на страним
језицима (+++)
· Огрниачена материјална средства за потребе библиотеке (+++)
· Непотпуност дугорочних планова у вези са библиотечким фондом
(+)
· Проблеми у функционисању бежичне интернет мреже у појединим
просторијама Факултета (+).

ШАНСЕ:
· Чвршћа сарадња са библиотечким јединицама других
високошколских институција у земљи и иностранству (+++)
· Доступност претплате на стране базе дигиталних издања стручне
и научне периодике (+++)
· Добра сарадња са издавачким кућама у земљи и иностранству (++)
· Добра сарадња са осталим библиотекама у земљи (++)
· Донаторски програми и пројектне активности Факултета (++)
· Подршка иновацијама у погледу увођења нових колекција, сервиса
и технологија (++)

ОПАСНОСТИ:
· Смањење заинтересованости младих за коришћење библиотечког
фонда (+++)
· Висока цена лиценцираних софтвера (++)
· Брзо застаревање рачунара, софтвра и додатне техничкотехнолошке опреме (++)
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Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 9
МЕРА 1: Унапређење техничкие подршке
Активности:
· Обезбедити приступ актуелној међународној литератури и набављати
повремено новија инострана издања која су капитална у одређеним
областима.
· Набавити адекватну хардверску опрему која би обезбедила квалитетнију
бежичну интернет мрежу.

МЕРА 2: Подстицање студената за коришћење библиотеке и рачунарског
центра Факултета
Активности:
· Промовисање рада библиотеке и рачунарског центра у студентској
популацији.
· Укључивање студената у рад библиотеке и рачунарског центра.
· Едуковање студената о коришћењу и начину претраге фонда.

МЕРА 2: Побољшање обима, структуре и квалитета фонда библиотеке
Активности:
·
·
·
·

Обезбеђење средстава за куповину нових библиотечких јединица.
Израда дугорочног плана развоја библиотечке делатности Факултета.
Куповина права на коришћење стручне литературе са интернета.
Периодична евалуација квалитета наставних материјала, библиотечких и
информатичких ресурса.

Стандард 10. Квалитет управљања високошколском установом
и квалитет ненаставне подршке
Организација Факултета уређена је Статутом Факултета из 2019.
године, који је усаглашен са одредбама новог Закона о високом образовању. На
Статут Факултета са изменама дао је сагласност Универзитет Сингидунум.
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Статут Факултета за медије и комуникације број од 16.01.2019. године са
Одлуком о давању сагласности Универзитета Сингидунум број 64 од 05.02.2019.
године донетом на седници 25.01.2019. године, доступан је на електронској
адреси: https://fmk.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/09/Statut-FMK2019.pdf.
Организација Факултета описана је у Стандарду 10 у делу извештаја који
се односи на установу, а структура органа Факултета, њихове надлежности и
међусобни однос детаљније су објашњени на почетку извештаја у делу текста
под поднасловом „Унутрашња организација Факултета“.
Настава на Факултету је у извештајном периоду на основним академским
студијама реализована у потпуности према наставном плану и програму, уз
редовно евидентирање извршених обавеза.
Квалитет ненаставне подршке усклађен је са прописаним стандардима.
Према подацима постоји довољан број ненаставног особља, ангажованог у
ваннаставној јединици и библиотеци.

SWOT анализа Стандарда 10:

СНАГЕ:
· Постоји јасно дефинисана систематизација свих радних места
(+++)
· Сви запослени континуирано учествују у евалуацији квалитета
рада Факултета, што указује на спремност за унапређење рада
Факултета (+++)
· Информације о раду органа управљања и стручних служби лако су
доступне (++)
· Постојање
административних
координатора
на
сваком
департману Факултета (++)

СЛАБОСТИ:
· Недостатак системски подржаног перманентног усавршавања
ненаставног особља/++.
ШАНСЕ:
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· Континуирани процес усавршавања система информисања између
управљачких и других организационих јединица/++;
· Обезбеђење већег присуства, посебно новозапосленог ненаставног
особља на програмима и стручним семинарима који подстичу
размену искустава и знања у ненаставним процесима /++.

ОПАСНОСТИ:
· Кандидати за радна места у стручним службама нису довољно
мотивисани да се стручно усавршавају/++.
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· Стално усавршавати и образовати ненаставно особље због све веће
примене нових информационих технологија;
· Усагласити кадровску политику пријема наставног особља са захтевима
нове акредитације;
· Подстицати покретање иницијатива од стране ненаставног особља за
активно учешће у процесима предлагања и одлучивања.

Стандард 11: Квалитет простора и опреме
Студијски програми мастер академских студија изводе се у поподневним
терминима у истим просторијама и са истом (довољном) опремом са којом се
иначе обавља друга наставна делатност. Факултет за медије и комуникације је
обезбедио одговарајуће људске, просторне, техничко-технолошке, библиотечке
и остале ресурсе примерене карактеру сваког студијског програма и
предвиђеном броју студената. Од самог оснивања Факултета за медије и
комуникације, стратешко опредељење управе Факултета било је да се значајна
средства из прихода инвестирају у квалитетан простор и опрему за извођење
наставе и научно-истраживачких делатности и у том смислу, Факултет у свим
евалуацијама добија највише оцене како од студената, тако и од екстерних
јавности.
Факултет обавља своју делатност у простору укупне површине 3360m2
на адреси Карађорђева 65 у Београду. Поседује примерене просторне
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капацитете: амфитеатар, слушаонице, учионице, вежбаонице, компјутерске
лабораторије, библиотеку, читаоницу, кабинете и сале за квалитетно обављање
своје делатности. Осим простора за одвијање наставе Факултет располаже
просторијама за обављање делатности осталих стручних служби.
Факултет располаже са савремено опремљеним студијом за дигиталне
медије који обухвата и студио за фотографију као и опрему за снимање и тон.
Студенти имају на располагању у потпуности опремљен и функционалан
студио за радио одакле се редовно емитује студентски радио програм. У
посебним просторијама Факултет је сместио студио за монтажу и обраду звука
и звучну постпродукцију намењену практичним вежбама и радионицама.
У току 2019. године мрежна инфраструктура је унапређена на ниво
последње генерације употребом хибридне, оптичке и бакарне опреме. На овај
начин успостављена је стабилизација информатичког система, остварен је већи
капацитет за дигиталне платформе Факулетета и омогућен је многоструко
бржи приступ ресурсима на интернету. Постављен је нови онлајн сервер за
дигиталне ресурсе Факултета са високим степеном заштите података и
капацитетом који обезбеђује одрживи раст Факултета у предстојећем периоду.
Омогућен је бежични приступ интернету без ограничења у згради
Факултета. Постојећа опрема омогућава да се користе видео презентације у
салама и слушаоницама. Према тренутном броју студената овај простор је
довољан за извођење наставе на свим студијским програмима.

SWOT анализа Стандарда 11:

СНАГЕ:
· Усклађеност просторних капацитета са укупним бројем студената
(+++)
· Обезбеђена комплетна опрема за мултимедијалне презентације у
свим салама у којима се изводи настава (пројектор, лап-топ,
звучници) (+++)
· Обезбеђена је бежична интернет веза-линк којој је могуће
приступити из свих делова Факултета (++)
· Усклађеност капацитета опреме са бројем студената (++)
· Висок ниво техничко-технолошке опремљености Факлутета за
практичан рад студената и медијску продукцију (+++)
· Испуњеност високих безбедносних стандарда у свим просторијама
Факултета(++)
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· Прилагођеност просторних услова студентима са посебним
потребама(++)

СЛАБОСТИ:
· Ограничен број лиценцираних софтвера и рачунарске опреме с
обзиром на растућу понуду и диференциране потребе у оквиру
наставног процеса (++)
· Неједнак сигнал бежичне интернет мреже у свим просторијама
факултета (++)

ШАНСЕ:
· Унапређење наставног и научног процеса захваљујући
могућностима које пружају савремени пословни простор и опрема
(+++)
· Могућност одржавања уметничких, научних и стручних скупова и
других дешавања из области културе и привреде у одговарајућим
просторијама Факултета (+++)

ОПАСНОСТИ:
· Недовољно и нередовно улагање у унапређење опреме и простора
може компромитовати високо постављене критеријуме квалитета
у наставно-научној области и организацији пословања (++)
· Брз технолошки напредак захтева додатно стручно усавршавање
запослених у наставним и ваннаставним делатностима Факултета
(+++).
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· Наставак унапређења просторних капацитета Факултета.
· Наставак праћења светских трендова и увођење савремене информатичке
опреме, учила и софтвера и њихово даље развијање у циљу повећања
степена информатичке писмености код свих запослених на факултету;
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· Иницирање нових и унапређење постојећих партнерстава са субјектима из
земље и иностранства;
· Наставити организацију наставног и научно-истраживачког процеса у
складу са могућностима које већ има пословни простор и опрема
Факултета,
· Набавити додатне лиценциране софтвере и рачунарску опрему у складу са
потребама осавремењивања наставе и научно-истраживачке делатности
· Успоставити уједначено висок квалитет бежичног интернета у свим
просторијама Факултета;
· Наставити са континуираним усавршавањем особља за ефикасно
коришћење опреме и софтвера у свакодневном раду.

Стандард 12: Финансирање
У ранијим деловима извештаја констатовано је да Факултет позитивно
послује годинама, а да је финансирање Факултета транспарентно, што се
постиже преко електронске базе података Агенције за привредне регистре, која
је доступна преко интернета. Показатељи за посматрани период указују на
стабилно позитивно пословање Факултета у извештајном периоду.

Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери
квалитета
У самовредновању и провери квалитета студенти постдипломских
студија учествују по правилу као испитаници, тако што на крају семестра
попуњавају анонимну анкету. Са оценама студената, њиховим предлозима и
примедбама упознају се наставници и сарадници, управа факултета и Наставнонаучно веће. Кратак једногодишњи рок студија фактички спречава да се
студент мастер студија изабере за представника студената у органима
Факултета или у Комисији за обезбеђење квалитета.
SWOT анализа Стандарда 13:
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СНАГЕ:
· Редовне провере квалитета путем студентских анкета (++)
· Већина студената учествује у попуњавању анкета (++)
· Студенти самостално предлажу мере за побољшање квалитета
(+++)
· Сви резултати су јавно доступни свим студентима и запосленима
на Факултету (+++)

СЛАБОСТИ:
· Попуњавање формалних анкета са великим бројем одговора
дестимулише студенте (+)
· Формализација поступака приликом спровођења самоевалуације
може довести до занемаривања минорних мишљења студената о
појединим питањима (++);
ШАНСЕ:
· Подизање свести студената о значају објективне процене и
редовног учествовања у свим видовима евалуације (++).
· Промена песпективе сагледавања реалних проблема и у оквиру
саме студентске популације (++).

ОПАСНОСТИ:
· Необјективност у попуњавању анкета једног дела студената (+).
· Могућа погрешна употреба процеса студентског оцењивања, и од
стране наставника и сарадника и од стране студената (+).
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· Континуирано подстицање студената на учешће и указивање на значај
самовредновања и оцењивања квалитета наставног процеса и других
ресурса,
· Усавршавање садржаја и структуре анкетирања студената.
· Повећање поверења студената у резултате овог процеса,
· Побољшано информисање студената о процесима самовредновања,
контроле квалитета и о њиховим студентским правима.
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· Повећање степена дигитализације процеса анкетирања студената.

Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера
квалитета
У склопу самовредновања и периодичне провере квалитета, Комисија за
обезбеђење квалитета (независан орган који има посебну надлежност у
области самовредновања и праћења квалитета на Факултету) нарочиту пажњу
усмерава на резултате студентских анкета којима се проверавају стручни рад и
педагошке способности наставника, задовољство студената квалитетом
студијског програма и радом органа и служби Факултета и оцењује квалитета
студијских програма од студената који су завршили мастер академске студије.
Анализе студентских анкета редовно се обављају од оснивања
Факултета, уз поступно повећање броја анкетираних студенатa, чиме се
повећава поузданост изведених закључака у извештајима Комисије.
У опису стандарда 14. у извештају који се односи на установу,
констатовано је да је Комисија у овом мандату предузела низ повезанихе
активности како би се на нивоу Факултета ојачала и систематски развила
култура квалитета. У склопу тих активности приоритет је било обезбеђивање
редовног анкетирања и анализе подататака које дају студенти, као директни
учесници наставног процеса. Стога се оцењује да су најважније активности
Комисије повезане са развијањем поузданијих инструмената намењених
анкетирању студената. Друго, потребно је уз помоћ Студентског парламента и
представника студената у ННВ настојати да се повећа мотивисаност студената
да у таквим проверама квалитета што масовније учествују и да што слободније
износе своје ставове.

SWOT анализа Стандарда 14:

СНАГЕ:
· Редовне провере квалитета путем студентских анкета (++)
· Већина студената учествује у попуњавању анкета (++)
· Студенти самостално предлажу мере за побољшање квалитета
(+++)
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· Сви резултати су јавно доступни свим студентима и запосленима
на Факултету (+++)

СЛАБОСТИ:
· Потреба за већим бројем запослених на административним и
техничким пословима за потребе осигурања и унапређења
квалитета (++)
· Потреба за даљом електронизацијом и дигитализацијом процеса
обезбеђења квалитета (++)
· Недовољан број повратних информација о квалитету
стечених компетенција студената (++)
ШАНСЕ:
· Одржавање и унапређење сарадње са високообразовним
јединицама у земљи и региону са циљем размене искустава, а
самим тим и унапређења квалитета (+++)
· Побољшање сарадње Факултета и професионалних и стручних
удружења (++)
· Даље умрежавање са институцијама на националном и
међународном нивоу и усаглашавање стратегије са другим
престижним високошколским институцијама у земљи и
иностранству (+++)

ОПАСНОСТИ:
· Недовољан број студената и запослених који су вољни и
мотивисани да се ангажују у систему обезбеђења квалитета (+++)
· Дисконтинуитет у размени информација о систему квалитета
са службама у оквиру универзитета (+++)

Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 14

· Наставити дигитализацију и електронизацију процеса вредновања
квалитета рада на Факултету.
· Интензивније указивати студентима на значај евалуације за побољшање
квалитета рада Факултета (путем информативних радионица) како би се
повећао одзив на попуњавање евалуационих упитника и опште учешће у
процесу провере квалитета.

Извештај о самовредновању установе и студијских програма
у периоду од школске 2017/18. до школске 2019/20. године

· Наставити интензивну сарадњу са институцијама на националном и
међународном нивоу.
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ИЗВЕШТАЈ О ИСПУЊЕНОСТИ
ПОЈЕДИНАЧНИХ СТАНДАРДА НА
СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ДОКТОРСКИХ
СТУДИЈА

Стандард 4. Квалитет студијског програма
Подаци о акредитацији програма.
Једини програм докторских
академских студија под називом Трансдисциплинарне студије савремених
уметности и медија који се тренутно реализује на Факултету акредитован је
одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета од 16.09.2016. годинe
(Уверење о акредитацији број 612-00-00246/2015-04). Уверење и одлука
надлежног органа о акредитацији доступне су на веб презентацији Факултета.
У складу са Статутом Факултета, студијске програме предлаже Наставнонаучно веће Факултета а усваја их Сенат Универзитета Сингидунум.
Студијски програм усклађен je са захтевима болоњског процеса и
условима за акредитацију, што потврђујe одлукa о акредитацији, а такође је
компатибилaн студијским програмима европских факултета из сродних
области. Студијски програм одговара моделу докторских студија које
карактерише индивидуални начин студирања, што је иначе својствено
факултетима на којима се изучавају друштвено-хуманистичке науке и
прихваћеном концепту докторских студија по Закону о високом образовању.
Сврха програма је вишеструка. У најопштијем смислу сврха студијског
програма ДТУМ на Факултету за медије и комуникације је висококвалитетно
образовање студената за успешно обављање научних, академских и стручних
послова у области трансдисциплинарних наука о уметностима и медијима, али
и у областима научног, теоријског и критичког рада у култури, медијима,
комуникацијама и уметностима. Студијски програм ДТУМ омогућава развијање
образовних и научноистраживачких студија о интердисциплинарним и
трансдисциплинарним уметностима и медијима на највишем академском и
научноистраживачком нивоу. На докторским академским студијама
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заокружиће се образовни процес започет на основним академским и развијан
преко дипломских академских мастер студија на Факултету за медије и
комуникације.
Сврха студијског програма је да омогући да се студенти образују на
интердисциплинарном и трансдисциплинарном научном нивоу да би могли да
научно
истражују
и
тумаче
савремене
интердисциплинарне
и
трансдисциплинарне уметности и медије. Посебан циљ студија је да се
интердисциплинарно и трансдисциплинарно повежу студије хуманистичких
наука са студијама наука о уметностима у истраживачком раду на савременој
уметности и медијима. Овим студијским програмом успостављају се, зато,
најопштије студије о наукама о уметностима и медијима.
Примарни циљ студијског програма је образовање и укључивање у
радне процесе будућих истраживача, наставника и делатника у уметностима,
медијима и култури за суштинске промене у производњи знања о уметностима
и медијима у савременом глобалном друштву.
Исходи образовања дефинисани су за сваки предмет у оквиру
студијског програма и чине саставни део курикулума. Исходи учења одговарају
дескрипторима
квалификација
одговарајућих
циклуса
образовања
дефинисаним у Закону о Националном оквиру квалификација, који је усклађен
са Европским оквиром квалификација.
Компетенције дипломираних студената. Програм докторских студија
ДТУМ омогућава студентима да по завршеним студијама самостално, независно
и критички постављају и решавају научне теоријске проблематике у областима
савремених интердисциплинарних и трансдисциплинарних уметности и медија
(дигитални и постдигитални медији, постмедији; као и визуелне уметности,
перформанс уметност, медијска и перформерска књижевност, уметност
инсталација, амбијентална уметност, информацијска уметност). Студенти су
током студија припремљени да своја научна истраживања презентују у
научним монографијама, научним студијама и научним скуповима, односно, у
ширем медијском систему савремене комуникације (издаваштво, радио,
телевизија, интернет).
Одлике студијског програма. Успешност студената у савлађивању
одређеног предмета континуирано се прати током наставе и изражава се у
ЕСПБ. Курикулумом студијског програма предвиђено је да активна настава
обухвата предавања и студијски истраживачки рад, с тим што у петом семестру
студенти похађају обавезан предмет Истраживање и израда докторске
дисертације и бирају један изборни предмет, а шести семестар је предвиђен за
самостални рад студента на докторској дисертацији под надзором ментора.
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Студенти докторских студија стичу потребне вештине и искуство кроз
студијски истраживачки рад у различитим формама: обавезне израде два
семинарска рада, обавезе објављивања два научна чланка у научним
часописима категорисаним на међународним или листама надлежног
министарства за високо образовање и науку, обавезе израде и одбране пројекта
докторске дисертације – писањем семинарских и научних радова, што је
предвиђено као врста обавеза које морају испунити током студија.
Оцењивање. За сваки предмет студијског програма јасно је објашњен
начин стицања поена. Студентима су те информације доступне како на веб
презентацији Факултета, тако и у информатору за докторске студије. Укупан
успех студената на предмету изражава се оценама од 5 (није положио) до 10
(показао изузетно знање). Оцена студената заснована је на укупном броју поена
које је студент стекао испуњавањем преиспитних обавеза, према нивоу
стечених знања и вештина.
На студијском програму редовно се спроводи анкетирање студената
које обухвата како оцењивање наставника и наставних метода, тако и садржаја
студијских програма.
Квалитет наставног процеса на докторским студијама обезбеђује се
кроз интерактивност наставе (која у још већој мери долази до изражаја с
обзиром на мали број уписаних студената и начин извођења наставе),
интердисциплинарност теоријских истраживања, обавезну помоћ ментора
приликом
приликом
припреме
предлога
докторске
дисертације,
професионални однос наставника и ментора према студентима, доношење и
поштовање планова рада и предузимање корективних мера ако се утврди да
квалитет наставе није на адекватном нивоу.
Наставници и студенти детаљно су упознати са структуром студијског
програма, програмом студија (syllabus), утврђеним захтевима у вези са
наставом, предиспитним обавезама и завршним испитом. Све информације
објављене су на веб презентацији Факултета. Сваки предмет студијског
програма има јасан и јавно доступан начин стицања поена, доступан у књизи
предмета, као и на страницама предмета на академској платформи Moodle на
адреси https://e.fmk.edu.rs/.
Број студената уписаних у последње три године креће се око броја
дозвољеног акредитацијом.

SWOT анализа Стандарда 4:
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СНАГЕ:
· Систем оцењивања је у високој мери заснован на мерењу исхода
учења (+++)
· Циљеви студијског програма су усклађени са исходима учења (++)
· Методе наставе су оријентисане према квалитетним исходима
учења (++)
· Остварена је међусобна усаглашеност исхода учења и очекиваних
компетенција базираних на дескрипторима квалификација
одређеног циклуса образовања (++)
· Студентима су доступне информације о наставном процесу, као и
информације о студијском програму и исходима учења (++)

СЛАБОСТИ:
· Недовољно ефикасан систем за праћење квалитета студијских
програма (потребна је додатна дигитализација процеса) (++)

ШАНСЕ:
· Унапређење праћења квалитета студијских програма кроз
перманентно критичко разматрање ефеката и исхода учења (+++)
· Континуирано осавремењивање студијских програма у складу са
развојем и потребама друштва и привреде (+++)

ОПАСНОСТИ:
· Непрецизно приказане компетенције дипломираних студената у
јавности (++)

Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 4

· Факултет ће наставити периодично преиспитивање циљева студијског
програма, структуре и садржаја студијског програма у погледу односа
опште-академских, научно-стручних и стручно-апликативних дисциплина.
· Факултет ће наставити рад на унапређењу контаката са својим
докторантима.
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· Континуиран рад на развоју научноистраживачког подмлатка Факлутета
кроз укључивање докторанада у научноистраживачке пројекте.

Стандард 5: Квалитет наставног процеса
Обезбеђење квалитета наставног процеса огледа се у константном
побољшању квалитета наставе, истраживања и управљања у складу са Законом
о високом образовању РС и захтевима стандарда за оцењивање квалитета
високошколских установа. Реализација постављених циљева остварује се у
складу са Правилником о стандардима и поступцима за обезбеђивање
квалитета и самовредновање и Правилником о докторским академским
студијама, који одређују области за обезбеђење, праћење и унапређење:
квалитета плана и распореда наставе; ангажовања наставника и сарадника
током извођења предавања и вежби; интерактивности наставе, укључивања
примера из праксе и подстицање студената на размишљање и креативност,
самосталност у раду и примену стечених знања; вредновање предиспитних
обавеза и оцењивање на испиту; предузимање корективних мера за
непридржавање плана рада на предмету или непостизање одговарајућег
квалитета предавања. На основу захтева акредитације као и Правилника о
стандардима и поступцима за обезбеђивање квалитета и самовредновање
редовно се спроводи анкетирање студената у циљу прикупљања података о
педагошким квалитетима наставника и сарадника и задовољству студената у
вези извођења наставе. Подаци из анализираних студентских анкета показују
да је квалитет докторских студија до сада оцењиван високом просечном
оценом.
Планирање наставе и испуњавање наставних планова. Настава на
докторским студијама одвија се у складу са одговарајућим плановима рада који
се односе како на предавања тако и на консултације и друге облике
предвиђених активности, у складу са силабусом студијског програма. План и
распоред наставе се реализују усклађено са потребама и могућностима
студената, који су по правилу радно ангажовани, а неки путују из других места
у Србији или из иностранства. Стога се термини за наставу, консултације и
испите планирају у каснијим поподневним сатима. План и распоред наставе
познати су пре почетка одговарајуће године. Термини за индивидуалне
консултације одређени су за сваки наставни предмет пре почетка семестра у
којем се настава одвија а, по потреби, наставници прилагођавају термине
консултација захтевима студената. Одржавање консултација и предавања се
обавезно евидентира.
Карактеристике
наставе.
Квалитет
наставног
процеса
на
акредитованим студијским програмима обезбеђује се кроз интерактивност
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наставе, укључивање илустративних примера у наставу кад год је то могуће,
професионални рад наставника и сарадника, доношење и поштовање планова
рада по предметима и праћење квалитета наставе. У том циљу подстиче се
развој одговарајућих знања и вештина студената. Студијски програм
докторских студија реализован је у свему према добијеној акредитацији: једини
измене везане су за неопходне промене наставника и ментора.
Доступност информација о студијским програмима. На веб страници
Факултета објављени су подаци о акредитованом студијском програму
докторских студија и о начину студирања. На сваком предмету се доноси и
студентима чини доступним план рада који укључује основне податке о
предмету, условима за полагање конкретног предмета, план и распоред
извођења наставе (предавања и вежбе); обавезну и допунску литературу.
Контрола наставног процеса. Квалитет наставног процеса на програму
докторских академских студија обезбеђује се планском активношћу, у чему
суделују Наставно-научно веће, Руководилац Департмана за хуманистику и
теорију уметности и медија, продекан за науку и декан. За сваку од активности
које се у оквиру акредитованог студијског програма одвијају на Факултету
дефинисани су: рокови, носилац активности (одговорно лице) и извршиоци.
Испуњавање предвиђених активности проверавају декан, продекани, Веће
Департмана за хуманистику и теорију уметности и медија, Наставно-научно
веће и органи Универзитета, свако према свом делокругу и овлашћењима.
Рад наставника и њихов однос према студентима прати се путем
анонимних анкета у којима се поред питања о коректности и
професионалности наставног особља налази и слободан простор за коментаре
студената. Осим тога, Факултет редовно прати и оцењује квалитет наставе и
предузима корективне мере за његово унапређење.
Подаци о броју студената и величини група. Како број уписаних не
превазилази планирани према акту о акредитацији, практикује се рад са
студентима у малим групама.
Радно ангажовање наставника. Радно ангажовање наставника на
студијском програму задовољава прописане стандарде у погледу минималног
укупног броја часова наставе и максималног броја часова активне наставе по
недељама. У складу са стандардима, више од 70% наставника је у радном
односу са пуним радним временом на сваком од студијских програма.
SWOT анализа Стандарда 5:
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СНАГЕ:
· Настава на Факултету је интерактивна, подстиче студенте на
размишљање и креативност, самосталност у раду и примену
стечених знања (+++)
· Наставници и сарадници су потпуно компетентни за извођење
наставе на конкретним предметима (++)
· Факултет подстиче даље стицање активних компетенција
наставног кадра (++)
· Доступности информација о терминима и плановима реализације
наставе придаје се значајна пажња (++)
· Квалитет наставе се систематски прати и унапређује (++)

СЛАБОСТИ:
· Потреба за финансијским средствима ради улагања у стално
осавремењавање опреме и материјала за извођење наставе (++)
· Недовољно сопствених финансијских средстава за обезбеђивање
најсавременијих услова за реализацију мултимедијалних
прпојеката студената и снимања на терену (++)
· Задржавање тренутних кадровских капацитета за анализу и
праћење параметара квалитета наставног процеса (потреба за
већим бројем запослених на административним и техничким
пословима) (++)

ШАНСЕ:
· Систематско праћење квалитета наставе и предузимање
корективних мера када се утврди да квалитет наставе није на
одговарајућем нивоу (+++)
· Обезбеђивање
финансијске
подршке
за
унапређење
научноистраживачког
и
уметничкоистраживачког
рада
запослених и студената кроз пројектне активности (пре свега, од
међународних донатора) (+++)
· Потреба за усавршавањем и целоживотним учењем кадрова из
јавног, приватног и цивилног сектора у областима из којих се
реализују студијски програми на Факултету за медије и
комуникације (+++)

ОПАСНОСТИ:
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· Непостојање или отежани услови за остварење подстицаја од
стране државе за факултете у приватном власништву (кроз
подстицаје за пројектне активности) (+++)

Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 5
· Наставити рад на унапређењу систематског праћења квалитета наставног
процеса и редовно пратити Књигу евиденције о одржаној настави.
· Наставити са свим облицима подстицаја за
стицање
активних
компетенција наставног кадра (студијске посете, летње школе, размена
истраживача, представљање радова на научним и стручним скуповима,
суфинансирање издања, учешће и чланство у раду међународних мрежа и
организација и слично).
· Наставити рад на унапређењу е-платформи Факултета.
· Повећање броја ангажованих на обради података о квалитету наставног
процеса на основу анкета студената, дипломираних студената и
послодаваца.
· Унапредити рад Алумни-удружења Факултета, као и повећати
транспарентност рада Студентског парламента и његов утицај на
унапређење процеса наставе.
· Перманентно се ангажовати на изради нових пројектних предлога и
реализацији нових пројеката.

Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника
Поступак и услови за избор наставника и сарадника Факултета
уређени су одговарајућим актима Универзитета Сингидунум и Факултета, како
је наведено у оквиру претходног описа стандарда 7 у извештају који се односи
на установу. Избор наставника и сарадника обавља се путем јавног конкурса, а
јавно се објављују и резултати конкурса. Приликом избора у звање вреднују се
и педагошко искуство, као и педагошке способности наставника и сарадника, а
у извештајима о избору посебно се наводе резултати студентских анкета.
Наставници и сарадници. Наставу на докторским студијама изводе
наставници Факултета за медије и комуникације (14) и наставници у
допунском радном односу (1). Од укупног броја ментора 100% је у радном
односу са пуним радним временом на Факултету за медије и комуникације.
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Једним предметом руководи један наставник. Један наставник
истовремено може бити ментор на највише 5 докторских дисертација. Ментор
студента уводи у интердисциплинарне и трансдисциплинарне контексте и
методе израде докторске дисертације. Ментор има задатак да критички
усмерава кандидата и да на основу прегледаног кандидатовог рукописа одобри
завршетак рада на докторској дисертацији.
Комисију за процену теме докторске дисертације и Комисију за одбрану
докторске дисертације предлаже Веће Департмана за хуманистику и теорију
уметности. Извештај Комисије за одобрење теме и за одбрану потврђује Веће
Факултета за медије и комуникације. Извештај за предлог теме докторске
дисертације, ментора и коментора на основу предлога Већа Факултета за
медије и комуникације потврђује и одобрава Веће Департмана за
последипломске студије Универзитета Сингидунум. Извештај за процену и
одбрану докторске дисертације на основу предлога Већа Факултета за медије и
комуникације потврђује и одобрава Сенат Универзитета Сингидунум.
Референтност наставника за извођење наставе на докторским студијама,
за именовање ментора, коментора и комисије утврђује Веће Факултета за
медије и комуникације, а као крајња инстанца одговарајућа тела Универзитета
Сингидунум.

SWOT анализа Стандарда 7:

СНАГЕ:
· Услови и критеријуми за избор наставника у звање и
запошљавање су јасно дефинисани и у складу са националним
прописима и препорукама (+++)
· Процедуре избора и запошљавања су транспарентне и подложне
јавној расправи (+++)
· Факултет подстиче активно стицање компетенција наставника и
сарадника (+++)
· У односу на број запослених, учешће Факултета у међународним
активностима је задовољавајуће (++)
· Факултет остварује висок ниво сарадње са представницима других
научних, уметничких и високошколских установа у земљи и
иностранству (+++)

СЛАБОСТИ:
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· Недовољна финансијска подршка стручном усавршавању
наставника и сарадника (++)
· Недовољан капацитет техничке службе за администрирање
наставних и истраживачких делатности Факултета (+)
· Недовољно квалитетан систем испитивања квалитета наставног
кадра од стране студената и дипломираних студената (потреба за
даљом дигитализацијом и аутоматизацијом процеса анкетирања)
(+)
· Непостојање финансијских средстава којима би се награђивали
посебни успеси у публиковању и научном раду (++)

ШАНСЕ:
· Унапређење условâ за перманентну едукацију и усавршавање
кадрова (+++)
· Могућности за стицање компетенција и јачање капацитета кроз
руковођење или учешће у пројектима на националном и
међународном нивоу (++)
· Унапређење квалитета и ефикасности система за праћење и оцену
квалитета кроз сарадњу и размену искустава са другим
високошколским установама (++)
· Стварање и унапређење условâ за прикључење мрежама и учешће
у програмима размене кадра у циљу усавршавања (Еразмус, COST)
(++)

ОПАСНОСТИ:
· Немогућност учешћа факултета у приватном власништву у
садашњим мрежама сарадње високошколских институција и
размене кадрова ради усавршавања (+++)
· Притисак на наставнике да објављују велики број радова у смислу
квантитета ради остваривања услова за напредовање у академској
каријери прети да угрози квалитет научноистраживачког рада
наставника и посредно квалитет наставе (++)
Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 7

Извештај о самовредновању установе и студијских програма
у периоду од школске 2017/18. до школске 2019/20. године

· Наставити унапређење система за евалуацију квалитета наставника и
наставног процеса кроз дигитализацију и електронизацију анкетирања и
обраде резултата анкета.
· Перманентно радити на остварењу нових пројектних активности ради
унапређења услова за даље напредовање и усавршавање наставног кадра и
техничког особља.
· Наставити активно подстицање стицања компетенција наставника и
сарадника у складу са могућностима Факултета.
· Средства намењена за подстицај усавршавања и стицања компетенција
дефинисати као посебну финансијску ставку на почетку сваке академске
године.
· Успоставити и развити систем награђивања и санкционисања наставника и
сарадника у односу на резултате анкета за оцену квалитета наставника од
стране студената, као и у односу на обезбеђеност и квалитет литературе и
допунског материјала на предметима за које су наставници задужени.

Стандард 8. Квалитет студената
Факултет обезбеђује студентима докторских студија све неопходне
релевантне информације о упису и условима студирања (које су јавно
доступне и стално истакнуте на веб презентацији Факултета.
Број студената за упис на студијски програм ДТУМ се одређује на основу
расположивих просторних, кадровских и других могућности установе, као и
процењених друштвених потреба на тржишту рада. Уписује се 10 студената на
прву годину студија.
На студијски програм докторских студија ДТУМ уписују се студенти који
показују склоност за интердисциплинарни и трансдисциплинарни научни рад
из области Културолошких наука и комуникологије, наука о уметностима.
Услов за упис на докторске студије је положен пријемни испит за одговарајући
студијски програм докторских студија. Пријемни испит се одржава у јуну,
септембру и октобру. Пријемни испит се полаже усмено, пред комисијом од три
члана које именује веће департмана.
Пријемни испит се састоји из два дела: 1. мотивационог писма у коме
кандидат наводи своја интересовања из области коју жели да изучава на
докторским студијама, евентуалне резултате које је остварио у досадашњем
раду и лични мотив за изабране студије и 2. интервјуа кроз који се стиче слика
о способности и склоности кандидата за сагледавање предмета истраживања
кроз интердисциплинарни и трансдисциплинарни приступ. Интервју је
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разговор чланова комисије са кандидатом о ставовима садржаним
мотивационом писму и будућем научно истраживачком раду студента.

у

Кандидати са просечном оценом мањом од 8 могу се уписати на
докторске студије ако за пријемни испит приложе одговарајуће научне
референце (3 објављена рада са листе МПНТР, М51, М52, М53).
Студент који је уписан на докторске студије на другом студијском
програму Факултета, другом факултету Универзитета Сингидунум или другом
Универзитету у земљи или иностранству има право да поднесе пријаву за упис
на докторске студије овом факултету.

Критеријуми оцењивања, правила и процедуре унапред су одређени.
Начин полагања испита и оцењивање на испитима уређени су Правилником о
доксторским студијама који је доступан на интернет страници Факултета. Тим
правилником су прописане и процедуре за улагање приговора на оцењивање на
испитима чиме је омогућена контрола оцењивања. Осим оцењивања на
испитима уређено је и вредновање испуњених предиспитних обавеза које улазе
у коначну оцену на испиту. Такође, наставници унапред упознају студенте на
који начин и по којим основима могу све остварити поене испуњавајући
предиспитне обавезе. Наставници то чине писмено на првом часу са
студентима, а те информације су студентима унапред доступне на страницама
предмета на академској платформи Moodle на адреси https://e.fmk.edu.rs/.
Методе оцењивања усклађене су са циљевима, садржајима и обимом
акредитованог студијског програма.
Студенти докторских студија у трогодишњем року не успевају да заврше
студије, иако на првој години бране пројекат докторске дисертације и могу већ
тада пријавити тему докторске дисертације. Уочени проблем који доприноси
дужем трајању докторских студија јесте недовољно искуство кандидата у
научноистраживачком раду и околност да студирају уз редовне радне обавезе,
тако да немају довољно времена да се студијама посвете у потпуности. На
докторским студијама се основна помоћ студентима даје упућивањем у
методологију научног истраживања, предметни професори и ментори.
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СНАГЕ:
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· Факултет спроводи и гарантује политику једнакости по свим
основама и могућност студирања за студенте са посебним
потребама (+++)
· Процедуре за пријем студената јасно су дефинисане и доследно се
примењују (+++)
· Студенти су унапред упознати са критеријумима, правилима и
процедурама за оцењивање (+++)
· Коректно и професионално понашање наставника током наставе и
приликом оцењивања студената, као и јавност испита (+++)
· Комисија за обезбеђење квалитета на годишњем нивоу анализира
квалитет процеса оцењивања и пролазност студената на испитима
(++)
· Методе оцењивања су усклађене са исходима учења на свим
предметима (+++)
· Однос наставник/студент је на завидно високом нивоу на
Факултету због сталне комуникације, консултовања, отворености
и доступности наставника за потребе студената (+++)
· Студенти активно учествују у процени квалитета на Факултету
(++)

СЛАБОСТИ:
· Недовољно развијена активност Алумни-удружења Факултета
(+++)
· Недовољно висок степен активности студената у процесу процене
квалитета (потребно је више ангажовања са њихове стране) (++)

ШАНСЕ:
· Раст интересовања студената за активније учешће у раду органа
Факултета и у процесу процене квалитета у раду Факултета (+++)
· Унапређење капацитета за развој инфраструктуре за ваннаставне
активности студената коришћењем дигиталних
капацитета
Факултета (++)
· Раст интересовања дипломираних студената за учешће у
активностима Факултета, укључујући оцену квалитета студијских
програма (++).

ОПАСНОСТИ:

Извештај о самовредновању установе и студијских програма
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· Пад нивоа предзнања код кандидата за упис на докторске студије
(++)
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· Неопходно је додатно укључити студенте мастер и докторских студија у
процес самовредновања;
· Интензивирати рад на развоју Алумни удружења и организовати годишња
окупљања свих дипломаца Факултета без обзира на ниво студија
(основне, мастер, докторске).
· Организовати информативне радионице за студенте како би што боље
разумели систем вредновања квалитета рада на Факултету. Интензивирати
комуникацију представника Студентског парламента са студентима као
погодног посредника између управе Факултета и студентског тела.
· Наставити интензиван рад на промоцији исхода учења и студирања на
Факултету, како би тржиште рада што боље препознало знања и вештине
дипломираних студената.

Стандард 9. Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и
информатичких ресурса
Факултет редовно у свом годишњем финансијском плану издваја
одређена средства за набавку литературе. У просторијама Факултета за медије
и комуникације, у сали површине 134m², смештене су библиотека, читаоница и
савремено опремљена информатичка лабораторија. Библиотека такође
омогућава и увид у све до сада објављене дипломске, магистарске и докторске
радове на Факултету за медије и комуникације. Факултетска читаоница
обједињује функције библиотеке и информатичке учионице у којој студенти
могу да искористе факултетске рачунаре и Интернет везу за рад и учење, као и
припрему студентских радова и испита. Коришћење Библиотеке и приступ
њеном фонду обезбеђен је 12 часова дневно. У оквиру читаонице постављено је
12 рачунара.
У оквиру факултетске библиотеке/читаонице студенти имају приступ и
електронској библиотеци од преко 6000 књига из области медија, друштвенохуманистичких наука и уметности. За потребе Видеотеке користи се MACOLA
InfinibandRaid POPX1 storage unit укупног капацитета 8TB. На хард дисковима
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овe јединице је снимљено преко 2000 наслова видео материјала који се користе
за потребе наставе.
Факултет систематично прати и унапређује обим и структуру
библиотечког фонда. Приликом попуњавања фонда води се рачуна о профилу
Факултета, потребама студената и наставног особља, дезидератима и
издавачкој понуди. У сарадњи са страним универзитетима, сродним
институцијама, институтима и издавачким кућама, Факултет наставља да
убрзано развија и обогаћује библиотеку у циљу подршке наставном процесу,
научно-истраживачком и уметничком раду.
Библотека и читаоница је отворена студентима сваког дана и студенти
имају приступ за коришћење књига у електронском облику. Поред тога и
лабораторија са рачунарима омогућава студентима да брже и успешније
савлађују градиво. Бесплатан интернет могу да користе сви студенти и
наставници неограничено.
Студентима, наставницима и запосленима је обезбеђен стални приступ
различитим информацијама у електронском облику. Материјали потребни
студентима, као и комуникација са наставницима, омогућени су преко Мoodle
система електронског учења. Наставници и сарадници креирају овим путем
предмете и обавештења за студенте.
Факултет је купио ауторско право на софтвер WEBINER – Информациони
систем који може да користи за предавања и објављивања на сајту Факултета
као и за будуће студенте на даљину.
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СНАГЕ:
· Посвећеност руководства Факултета формирању квалитетног
библиотечког фонда (+++)
· Посвећеност и стручност запослених у библиотеци и
информатичком центру (+++)
· Постојање значајног броја монографија и научних текстова
објављених од стране наставног кадра Факултета (++)
· Богат и добро структуриран библиотечки фонд (+)
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· Доступност електронске литературе, видео и аудио материјала
(+++)
· Радни простор библиотеке и читаонице задовољавају критеријуме
· Информатички ресурси по броју и квалитету испуњавају потребе
наставника и студената (+++)

СЛАБОСТИ:
· Недостаје претплата на електронске часописе на страним
језицима (+++)
· Огрниачена материјална средства за потребе библиотеке (+++)
· Непотпуност дугорочних планова у вези са библиотечким фондом
(+)
· Проблеми у функционисању бежичне интернет мреже у појединим
просторијама Факултета (+).

ШАНСЕ:
· Чвршћа сарадња са библиотечким јединицама других
високошколских институција у земљи и иностранству (+++)
· Доступност претплате на стране базе дигиталних издања стручне
и научне периодике (+++)
· Добра сарадња са издавачким кућама у земљи и иностранству (++)
· Добра сарадња са осталим библиотекама у земљи (++)
· Донаторски програми и пројектне активности Факултета (++)
· Подршка иновацијама у погледу увођења нових колекција, сервиса
и технологија (++)

ОПАСНОСТИ:
· Смањење заинтересованости младих за коришћење библиотечког
фонда (+++)
· Висока цена лиценцираних софтвера (++)
· Брзо застаревање рачунара, софтвра и додатне техничкотехнолошке опреме (++)
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МЕРА 1: Унапређење техничкие подршке
Активности:
· Обезбедити приступ актуелној међународној литератури и набављати
повремено новија инострана издања која су капитална у одређеним
областима.
· Набавити адекватну хардверску опрему која би обезбедила квалитетнију
бежичну интернет мрежу.
МЕРА 2: Подстицање студената за коришћење библиотеке и рачунарског
центра Факултета
Активности:
· Промовисање рада библиотеке и рачунарског центра у студентској
популацији.
· Едуковање студената о коришћењу и начину претраге фонда.
МЕРА 3: Побољшање обима, структуре и квалитета фонда библиотеке
Активности:
·
·
·
·

Обезбеђење средстава за куповину нових библиотечких јединица.
Израда дугорочног плана развоја библиотечке делатности Факултета.
Куповина права на коришћење стручне литературе са интернета.
Периодична евалуација квалитета наставних материјала, библиотечких и
информатичких ресурса.

Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом
и квалитет ненаставне подршке
Организација Факултета уређена је Статутом Факултета из 2019.
године, који је усаглашен са одредбама новог Закона о високом образовању. На
Статут Факултета са изменама дао је сагласност Универзитет Сингидунум.
Статут Факултета за медије и комуникације број од 16.01.2019. године са
Одлуком о давању сагласности Универзитета Сингидунум број 64 од 05.02.2019.
године донетом на седници 25.01.2019. године, доступан је на електронској
адреси: https://fmk.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/09/Statut-FMK2019.pdf.
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Организација Факултета описана је у Стандарду 10 у делу извештаја који
се односи на установу, а структура органа Факултета, њихове надлежности и
међусобни однос детаљније су објашњени на почетку извештаја у делу текста
под поднасловом „Унутрашња организација Факултета“.
Настава на Факултету је у извештајном периоду на основним академским
студијама реализована у потпуности према наставном плану и програму, уз
редовно евидентирање извршених обавеза.
Квалитет ненаставне подршке усклађен је са прописаним стандардима.
Према подацима постоји довољан број ненаставног особља, ангажованог у
ваннаставној јединици и библиотеци. За рад са студентима докторских студија
задужен је посебан извршилац – координатор Департмана за хуманистику и
теорију уметности и медија.

SWOT анализа Стандарда 10:

СНАГЕ:
· Постоји јасно дефинисана систематизација свих радних места
(+++)
· Сви запослени континуирано учествују у евалуацији квалитета
рада Факултета, што указује на спремност за унапређење рада
Факултета (+++)
· Информације о раду органа управљања и стручних служби лако су
доступне (++)
· Постојање
административних
координатора
на
сваком
департману Факултета (++)

СЛАБОСТИ:
· Недостатак системски подржаног перманентног усавршавања
ненаставног особља/++.
ШАНСЕ:
· Континуирани процес усавршавања система информисања између
управљачких и других организационих јединица/++;
· Обезбеђење већег присуства, посебно новозапосленог ненаставног
особља на програмима и стручним семинарима који подстичу
размену искустава и знања у ненаставним процесима /++.
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ОПАСНОСТИ:
· Кандидати за радна места у стручним службама нису довољно
мотивисани да се стручно усавршавају/++.
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· Стално усавршавати и образовати ненаставно особље због све веће
примене нових информационих технологија;
· Усагласити кадровску политику пријема наставног особља са захтевима
нове акредитације;
· Подстицати покретање иницијатива од стране ненаставног особља за
активно учешће у процесима предлагања и одлучивања.

Стандард 11: Квалитет простора и опреме
Факултет за медије и комуникације је обезбедио одговарајуће људске,
просторне, техничко-технолошке, библиотечке и остале ресурсе примерене
карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената. Од самог
оснивања Факултета за медије и комуникације, стратешко опредељење управе
Факултета било је да се значајна средства из прихода инвестирају у квалитетан
простор и опрему за извођење наставе и научно-истраживачких делатности и у
том смислу, Факултет у свим евалуацијама добија највише оцене како од
студената, тако и од екстерних јавности.
Факултет обавља своју делатност у простору укупне површине 3360m2
на адреси Карађорђева 65 у Београду. Поседује примерене просторне
капацитете: амфитеатар, слушаонице, учионице, вежбаонице, компјутерске
лабораторије, библиотеку, читаоницу, кабинете и сале за квалитетно обављање
своје делатности. Осим простора за одвијање наставе Факултет располаже
просторијама за обављање делатности осталих стручних служби.
Факултет располаже са савремено опремљеним студијом за дигиталне
медије који обухвата и студио за фотографију као и опрему за снимање и тон.
Студенти имају на располагању у потпуностио опремљен и функционалан
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студио за радио одакле се редовно емитује студентски радио програм. У
посебним просторијама Факултет је сместио студио за монтажу и обраду звука
и звучну постпродукцију намењену практичним вежбама и радионицама.
У току 2019. године мрежна инфраструктура је унапређена на ниво
последње генерације употребом хибридне, оптичке и бакарне опреме. На овај
начин успостављена је стабилизација информатичког система, остварен је већи
капацитет за дигиталне платформе Факулетета и омогућен је многоструко
бржи приступ ресурсима на интернету. Постављен је нови онлајн сервер за
дигиталне ресурсе Факултета са високим степеном заштите података и
капацитетом који обезбеђује одрживи раст Факултета у предстојећем периоду.
Омогућен је бежични приступ интернету без ограничења у згради
Факултета. Постојећа опрема омогућава да се користе видео презентације у
салама и слушаоницама.

SWOT анализа Стандарда 11:
СНАГЕ:
· Усклађеност просторних капацитета са укупним бројем студената
(+++)
· Обезбеђена комплетна опрема за мултимедијалне презентације у
свим салама у којима се изводи настава (пројектор, лап-топ,
звучници) (+++)
· Обезбеђена је бежична интернет веза-линк којој је могуће
приступити из свих делова Факултета (++)
· Усклађеност капацитета опреме са бројем студената (++)
· Висок ниво техничко-технолошке опремљености Факлутета за
практичан рад студената и медијску продукцију (+++)
· Испуњеност високих безбедносних стандарда у свим просторијама
Факултета(++)
· Прилагођеност просторних услова студентима са посебним
потребама(++)

СЛАБОСТИ:
· Ограничен број лиценцираних софтвера и рачунарске опреме с
обзиром на растућу понуду и диференциране потребе у оквиру
наставног процеса (++)
· Неједнак сигнал бежичне интернет мреже у свим просторијама
факултета (++)
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ШАНСЕ:
· Унапређење наставног и научног процеса захваљујући
могућностима које пружају савремени пословни простор и
опрема(+++)
· Могућност одржавања уметничких, научних и стручних скупова и
других дешавања из области културе и привреде у одговарајућим
просторијама Факултета (+++)
ОПАСНОСТИ:
· Недовољно и нередовно улагање у унапређење опреме и простора
може компромитовати високо постављене критеријуме квалитета
у наставно-научној области и организацији пословања (++)
· Брз технолошки напредак захтева додатно стручно усавршавање
запослених у наставним и ваннаставним делатностима Факултета
(+++).

Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 11
· Наставак унапређења просторних капацитета Факултета.
· Наставак праћења светских трендова и увођење савремене информатичке
опреме, учила и софтвера и њихово даље развијање у циљу повећања
степена информатичке писмености код свих запослених на факултету;
· Иницирање нових и унапређење постојећих партнерстава са субјектима из
земље и иностранства;
· Наставити организацију наставног и научно-истраживачког процеса у
складу са могућностима које већ има пословни простор и опрема
Факултета,
· Набавити додатне лиценциране софтвере и рачунарску опрему у складу са
потребама осавремењивања наставе и научно-истраживачке делатности
· Успоставити уједначено висок квалитет бежичног интернета у свим
просторијама Факултета;
· Наставити са континуираним усавршавањем особља за ефикасно
коришћење опреме и софтвера у свакодневном раду.

Стандард 12: Финансирање
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Факултет позитивно послује годинама, финансирање Факултета је
законито и транспарентно. Показатељи за посматрани период указују на
стабилно позитивно пословање Факултета у извештајном периоду.

Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери
квалитета
У самовредновању и провери квалитета студенти докторских студија
учествују искључиво као испитаници. Међутим, постоји непосредна
комуникација студената са руководиоцем Департмана за хуманистику и
теорију уметности и медија, управом Факултета, менторима и наставницима,
која омогућава да све оцене и примедбе студената буду на време прослеђене
продекану за науку и декану. Студенти докторских студија, иако у ограниченом
броју, учествовали су у анкетама којима су проверавани квалитет студијског
програма и квалитет рада органа и служби Факултета. Са оценама студената,
њиховим предлозима и примедбама упознају се наставници и сарадници,
управа факултета и Наставно-научно веће.

SWOT анализа Стандарда 13:

СНАГЕ:
· Редовне провере квалитета путем студентских анкета (++)
· Већина студената учествује у попуњавању анкета (++)
· Студенти самостално предлажу мере за побољшање квалитета
(+++)
· Сви резултати су јавно доступни свим студентима и запосленима
на Факултету (+++)

СЛАБОСТИ:
· Попуњавање формалних анкета са великим бројем одговора
дестимулише студенте (+)
· Формализација поступака приликом спровођења самоевалуације
може довести до занемаривања минорних мишљења студената о
појединим питањима (++)
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ШАНСЕ:
· Промена песпективе сагледавања реалних проблема и у оквиру
саме студентске популације (++).

ОПАСНОСТИ:
· Могућа погрешна употреба процеса студентског оцењивања, и од
стране наставника и сарадника и од стране студената (+).

Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 13

· Континуирано подстицање студената на учешће и указивање на значај
самовредновања и оцењивања квалитета наставног процеса и других
ресурса,
· Усавршавање садржаја и структуре анкетирања студената.
· Побољшано информисање студената о процесима самовредновања,
контроле квалитета и о њиховим студентским правима.
· Повећање степена дигитализације процеса анкетирања студената.

Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера
квалитета
У склопу самовредновања и периодичне провере квалитета, Комисија за
обезбеђење квалитета (независан орган који има посебну надлежност у
области самовредновања и праћења квалитета на Факултету) нарочиту пажњу
усмерава на резултате студентских анкета којима се проверавају стручни рад и
педагошке способности наставника, задовољство студената квалитетом
студијског програма и радом органа и служби Факултета.
Анализе студентских анкета редовно се обављају од оснивања
Факултета, уз поступно повећање броја анкетираних студенатa, чиме се
повећава поузданост изведених закључака у извештајима Комисије.
У опису стандарда 14. у извештају који се односи на установу,
констатовано је да је Комисија у овом мандату предузела низ повезанихе
активности како би се на нивоу Факултета ојачала и систематски развила
култура квалитета. У склопу тих активности приоритет је било обезбеђивање
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редовног анкетирања и анализе подататака које дају студенти, као директни
учесници наставног процеса. Стога се оцењује да су најважније активности
Комисије повезане са развијањем поузданијих инструмената намењених
анкетирању студената. Друго, потребно је уз помоћ Студентског парламента и
представника студената у ННВ настојати да се повећа мотивисаност студената
да у таквим проверама квалитета што масовније учествују и да што слободније
износе своје ставове.

SWOT анализа Стандарда 14:

СНАГЕ:
· Редовне провере квалитета путем студентских анкета (++)
· Већина студената учествује у попуњавању анкета (++)
· Студенти самостално предлажу мере за побољшање квалитета
(+++)
· Сви резултати су јавно доступни свим студентима и запосленима
на Факултету (+++)

СЛАБОСТИ:
· Потреба за већим бројем запослених на административним и
техничким пословима за потребе осигурања и унапређења
квалитета (++)
· Потреба за даљом електронизацијом и дигитализацијом процеса
обезбеђења квалитета (++)
· Недовољан број повратних информација о квалитету
стечених компетенција студената (++)
ШАНСЕ:
· Одржавање и унапређење сарадње са високообразовним
јединицама у земљи и региону са циљем размене искустава, а
самим тим и унапређења квалитета (+++)
· Побољшање сарадње Факултета и професионалних и стручних
удружења (++)
· Даље умрежавање са институцијама на националном и
међународном нивоу и усаглашавање стратегије са другим
престижним високошколским институцијама у земљи и
иностранству (+++)
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ОПАСНОСТИ:
· Општи однос према систему вредновања квалитета у академском
окружењу демотивише све укључене стране да се ангажују у
систему обезбеђења квалитета (+++)
· Дисконтинуитет у размени информација о систему квалитета
са службама у оквиру универзитета (+++)

Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 14

· Наставити дигитализацију и електронизацију процеса вредновања
квалитета рада на Факултету.
· Интензивније указивати студентима на значај евалуације за побољшање
квалитета рада Факултета (путем информативних радионица) како би се
повећао одзив на попуњавање евалуационих упитника и опште учешће у
процесу провере квалитета.
· Наставити интензивну сарадњу са институцијама на националном и
међународном нивоу.

Стандард 15: Квалитет докторских студија
Упис на докторске студије и извођење докторских студија
регулисани су Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о
докторским студијама. Спремност установе за извођење докторских студија
проверена је на основу: броја одбрањених докторских дисертација у
извештајном периоду, односа броја наставника на докторским студијама и
броја наставника укључених у научноистраживачке пројекте, квалитета
научноистраживачког рада наставника ангажованих на докторским студијама
и остварене сарадње са научноистраживачким установама у земљи.
Број наставника на докторским студијама је 15 наставника по акту о
акредитацији. Интензитет и квалитет научноистраживачког рада ментора на
докторским студијама може се установити на основу пописа радова за
претходне три године са категоризацијом тих радова. Анализа показује да су
наставници стално запослени на Факултету у току те три године остварили
значајне научне резултате. У научноистраживачком раду се посебно подстиче
рад ментора.

Извештај о самовредновању установе и студијских програма
у периоду од школске 2017/18. до школске 2019/20. године

Структура програма. Студијски програм докторских студија траје три
године (шест семестара), а одвија се у два семестра годишње, од којих сваки
траје 15 недеља. Укупни број ЕСПБ који студент стиче након испуњених свих
обавеза из курикулума је 180. Од тога 30 ЕСПБ стиче се одбраном докторске
дисератације.
Студијски програм докторских студија има више од 50% ЕСПБ
предвиђених за реализацију докторске дисертације: (1) обавезни предмети у
трећем и четвртом семестру (28 ЕСПБ); (2) изборни предмети на другој и
трећој години студија (36 ЕСПБ); (3) истраживачки пројекат 3: медијско и
постмедијско истраживање (10 ЕСПБ); (4) истраживачки пројекат 4 - припрема
предлога докторске дисертације (10 ЕСПБ); (5) истраживање и израда
докторске дисертације (24 ЕСПБ) у петом семестру; (6) израда и одбрана
докторске дисертације (30 ЕСПБ) у шестом семестру.
Укупно 14 предмета је укључено у могућност бирања, а укупно 14
предмета јесу обавезни. Од 14 обавезних предмета 6 предмета се изводи
индивидуално са изабраним менторима.
Одбрањене дисертације. У извештајном периоду на Факултету је
одбрањено седадм докторских дисертација. Однос броја одбрањених
докторских дисертација према броју наставника акредитованих и фактички
ангажованих у настави на докторским студијама показује да нема великог
оптерећења наставника.
Избор ментора и његове обавезе регулисани Статутом Универзитета
Сингидунум у Београду и Правилником о докторским студијама, будући да
предлог ментора који чини потврђује Веће Департмана за последипломске
студије Универзитета Сингидунум.
Факултет за медије и комуникације даје подршку студентима докторских
студија тако што им омогућава учешће на научно-стручним скуповима које
организује и да објављују своје радове у факултетском часопису Art+Media:
Journal of Media Studies који, има категоризацију часописа M51.
Квалитет студената. Процедура уписа на докторске студије одвија се на
основу правила прописаних на нивоу Универзитета и Факултета. Конкурсни
поступак проводи надлежна комисија за упис кандидата на докторске
академске студије. У оквиру тог поступка редовно се обавља усмени интервју са
кандидатима са циљем да се стекне утисак о кандидату, разлози због којих
уписује студије, упознају његова интересовања и да он добије јасна обавештења
о томе шта може да очекује на докторским студијама. Исход разговора не утиче
на формирање ранг листе приликом уписа, већ су од одлучујућег значаја
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просечне оцене остварене на претходним степенима студија и резултати
пријемног испита.
Редовни рокови у којима докторанди морају да испуне своје обавезе
током трогодишњих студија доприносе непрекидном праћењу и анализирању
напредовања студената. Напредовање прате наставници, а потом и ментори,
као и руководилац докторских студија, уз административну помоћ
координатора Департмана за хуманистику и теорију уметности и медија. Све
активности које се одвијају на докторским студијама се редовно евидентирају.
С обзиром на мали број уписаних студената у односу на број наставника на
докторским студијама, постоји спремност сваког наставника код кога
докторанди полажу одређени испит (при чему наставник не мора бити ментор
одређеном студенту) да им помогне саветом у вези методологије истраживања,
упућивањем на литературу и слично.
У складу са општим актима Универзитета Сингидунум и Факултета,
израђене докторске дисертације се депонују у јединствен репозиторијум који
је
трајно
доступан
јавности
на
адреси
https://singipedia.singidunum.ac.rs/doktorski-radovi.

SWOT анализа Стандарда 15:
СНАГЕ:
· Постојање једног интердисциплинарног студијског програма који
лако може бити осавремењен (+++),
· Постоје надлежни органи и изграђен систем праћења квалитета
докторских студија: напредовања докторанада, броја студената по
ментору, односа дисертација у припреми и одбрањених
дисертација (++),
· Редовност јавног објављивања докторских дисертација са
извештајима у репозиторијуму (+++),
· Уведен систем праћења квалитета студијског програма
докторских студија у складу са новим стандардима (+),
· Ефикасност Департмана за хуманистику и теорију уметности и
медија (+++),
· Адекватни капацитети (просторни, опрема, информатички систем,
библиотека, доступност уџбеника и слично) за извођење
студијског програма (+++),
· Доступност наставника студентима (+++).
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СЛАБОСТИ:
· Факултет не може утицати на квалитет пријављених студената
(+),
· Део студената нема довољно претходног искуства у
научноистраживачком раду (++),
· Студенти који студирају уз рад не могу у редовном трогодишњем
року да окончају студије (++),
· Недовољно знање језика отежава коришћење стране литературе
(+),
· У репозиторијуму нису издвојено приказане дисертације
одбрањене на Факултету за медије и комуникације (+).

ШАНСЕ:
· Интензивирање научноистраживачког рада и међународне
сарадње (++),
· Осавремењивање програма докторских студија и наставних
метода у складу са променама у науци (+++),
· Интензивирање сарадње са другим високошколским и
научноистраживачким организацијама, реализација програма
мобилности (++).

ОПАСНОСТИ:
· Нагло мењање и пооштравање стандарда НСВО за докторске
студије у области хуманистичких наука (+),
· Тешкоће да се ангажују компетентни наставници и ментори из
других установа због неформалне препреке у виду забране
наставном особљу са државних високошколских установа да
сарађује са приватним високошколским установама (+).

Предлог мера и активности за унапређење квалитета докторских
студија

Организацију и реализацију докторских студија, као и све стручне
послове у вези са докторским академским студијама, Факултет спроводи у
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складу са свим прописаним принципима и стандардима трећег нивоа
високошколског образовања Републике Србије. Комисија оцењује да би у
наредном периоду, ради побољшања квалитета докторских студија требало
спровести следеће мере и активности:
· Подстаћи наставнике на интензивнији научноистраживачки рад, како би у
што већем броју остварили услове да буду ангажовани на докторским
студијама као наставници и ментори.
· Унапредити сарадњу са другим научноистраживачким организацијама, као
и међународну сарадњу.
· Организовати што већи број научних скупова.
· Обезбедити већу мобилност студената докторских студија у циљу
унапређењa научноистраживачког рада кроз сталну размену искустава са
истраживачима из земље и иностранства.
· Искористити предности које пружа процес самовредновања и акредитације
за унапређење свих процеса везаних за квалитет докторских студија;
· У будућности периодично преиспитивати критеријуме за упис на докторске
студије;
· Испитати могућности учешћа у међународним пројектима и перманентно
трагати за партнерским институцијама, како би се докторандима створили
бољи услови кроз учешће на тим пројектима;
· Доследно спроводити сва правила и држати се критеријума који гарантују
квалитет докторских дисертација;
· Мотивисати студенте докторских студија за активније укључивање у
процедуре за унапређење квалитета докторских студија;
· Праћење и уапређивање студијског програма докторски студија у складу са
променама у култури, уметности, привреди и светским трендовима.
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ПРИЛОЗИ УЗ ОЦЕНУ КВАЛИТЕТА
АКРЕДИТОВАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Стандард 4
Табела 4.1. Листа свих студијских програма који су акредитовани на
високошколској установи са укупним бројем уписаних студената на свим
годинама студија у текућој и претходне 2 школске године
Табела 4.2. Број и проценат дипломираних студената (у односу на број
уписаних) у претходне 3 школске године у оквиру акредитованих студијских
програма. Ови подаци се израчунавају тако што се укупан број студената који су
дипломирали у школској години (до 30. 09.) подели бројем студената уписаних
у прву годину студија исте школске године. Податке показати посебно за сваки
ниво студија.
Табела 4.3. Просечно трајање студија у претходне 3 школске године. Овај
податак се добија тако што се за студенте који су дипломирали до краја
школске године (до 30.09.) израчуна просечно трајање студирања. Податке
показати посебно за сваки ниво студија.
Прилог 4.1. Анализа резултата анкета о мишљењу дипломираних студената о
квалитету студијког програма и постигнутим исходима учења.
Прилог 4.2. Анализа резултата анкета о задовољству послодаваца стеченим
квалификацијама дипломаца

Стандард 5
Прилог
процеса

5.1. Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног

Прилог 5.2. Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и
распореда наставе.
Прилог 5.3. Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање
активних компетенција наставника и сарадник

Стандард 7
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Табела 7.1 - Преглед броја наставника по звањима и статус наставника на
високошколској установи (радни однос са пуним и непуним радним временом,
ангажовање по уговору)
Табела 7.2 - Преглед броја сарадника и статус сарадника на високошколској
установи (радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по
уговору)
Прилог 7.1. Правилник о избору наставника и сарадника
Прилог 7.2. Однос укупног броја студената (број студената одобрен
акредитацијом помножен са бројем година трајања студијског програма) и
броја запослених наставника на нивоу установе

Стандард 8
Табела 8.1. Преглед броја студената по нивоима, студијским програмима и
годинама студија на текућој школској години
Табела 8.2. Стопа успешности студената. Овај податак се израчунава за
студенте који су дипломирали у претходној школској години (до 30.09) а
завршили студије у року предвиђеном за трајање студијског програма
Табела 8.3. Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на
остварене ЕСПБ бодове (60), (37-60) (мање од 37) за све студијске програме по
годинама студија
Прилог 8.1. Правилник о процедури пријема студената
Прилог 8.2. Правилник о оцењивању
Прилог 8.3. Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања
од усвојених процедура оцењивања

Стандард 9
Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи
Табела 9.2. Попис информатичких ресурса
Прилог 9.1 Општи акт о уџбеницима
Прилог 9.2. Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници
запослени на високошколској установи (са редним бројевима)
Прилог 9.3. Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори
наставници запослени на установи са бројем наставника на установи
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Стандард 10
Табела 10.1 - Број ненаставних радника стално запослених у високошколској
установи у оквиру одговараjућих организационих јединица
Прилог 10.1. Шематска организациона структура високошколске установе
Прилог 10.2. Aнализа резултата анкете студената о процени квалитета рада
органа управљања и рада стручних служби

Стандард 11
Табела 11.1 - Укупна површина (у власништву високошколске установе и
изнајмљени простор) са површином објеката (амфитеатри, учионице,
лабораторије, наставне базе, организационе јединице, службе)
Табела 11.2 - Листа опреме у власништву високошколске установе која се
користи у наставном процесу и научноистраживачком раду
Табела 11.3. Наставно-научне и стручне базе

Стандард 12
Прилог 12.1. Финансијски план
Прилог 12.2. Финансијски извештај за претходну календарску годину

Стандард 13
Прилог 13.1 Документација која
самовредновању и провери квалитета

потврђује

учешће

студената

у

Прилог 13.2 - Анкете студената

Стандард 14
Прилог 14.1 Информације презентоване на сајту високошколске установе о
активностима које обезбеђују систематско праћење и периодичну проверу
квалитета у циљу одржавања и унапређење квалитета рада високошколске
установе.
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Стандард 15
Прилог 15.1 Правилник докторских студија
Прилог 15.2 Извод из Статута који регулише докторске студије
Прилог 15.4 Правилник о избору ментора
Прилог 15.5 Поступак израде и одбране докторске дисертације и докторског
уметничког пројекта
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ИЗВЕШТАЈИ О ИСПУЊЕНОСТИ
ПОЈЕДИНАЧНИХ СТАНДАРДА
НА НОВИМ СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА
МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ АКРЕДИТАЦИЈЕ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Факултет за медије и комуникације је Комисији за акредитацију и
проверу квалитета доставио поднео захтев за акредитацију два програма
мастер академских студија у једногодишњем трајању:


МАС КРЕАТИВНЕ ИНДУСТРИЈЕ И КРЕАТИВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ,



МАС СТУДИЈЕ ПОЛИТИКЕ.

У складу са Статутом Факултета, оба студијска програма предложило је
Наставно-научно веће Факултета а усвојио их је Сенат Универзитета
Сингидунум.
На предлог студијског програма МАС Креативне индустрије и креативне
комуникације број 518/5-1 од 22.11.2019. године Сенат Универзитета
Сингидунум је дао сагласност Одлуком број 185 од 12.03.2020. године. Факултет
је Комисији за акредитацију и проверу квалитета доставио Захтев за
акредитацију овог студијског програма број 097 од 31.03.2020. године.
На предлог студијског програма МАС Студије политике број 137/8 од
12.06.2020. године Универзитета Сингидунум је дао сагласност Одлуком број
356 од 26.06.2020. године. Факултет је Комисији за акредитацију и проверу
квалитета доставио Захтев за акредитацију овог студијског програма број 192
од 10.08.2020. године.
Извештајем су обухваћена оба студијска програма на тај начин што су
исказане специфичности сваког од њих где је то у извештају потребно.
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Стандард 4: Квалитет студијских програма
Квалитет студијских програма Факултета за медије и комуникације
обезбеђује се крoз праћење и проверу остваривања циљева програма,
структуре, радног оптерећења студената, уз настојање да се наставни садржаји
осавремене, у складу са иностраним студијским програмима и потребама да се
обезбеди конкурентност наших студената. Квалитет реализације студијских
програма биће праћен на основу података из анкета студената и других
расположивих података.
Уверења и одлуке надлежних органа о акредитацији нових студијских
програма мастер акадесмких студија биће доступне на веб сајту Факултета на
адреси https://fmk.singidunum.ac.rs/akreditacija/. Студијски програми, као и сви
детаљи који се односе на њих биће доступни јавности на веб презентацији
Факултета на адреси https://fmk.singidunum.ac.rs/ и објављени у
информаторима који се студентима деле у штампаној форми приликом уписа.
Анкетирање дипломираних студената и послодаваца На Факултету се
у редовним трогодишњим циклусима оцењује квалитет студијских програма
анкетирањем дипломираних студената и анкетирањем послодаваца
дипломираних студената. Резултати анкета дипломираних студената на раније
акредитованим студијским програмима, као и ставови послодаваца указали су
на потребу за квалитетним образовањем у областима обухваћеним студијским
програмима МАС Креативне индустрије и креативне комуникације и МАС
Студије политике. Ставови студената и послодаваца су уважени приликом
конципирања студијских програма и усклађени са стандардима за акредитацију
студијских програма.
Реализација студијских програма. Број уписаних студената на
програмима мастер академским студија одговараће годишњим квотама
одобреним акредитацијом. Ефикасност реализације наставе на студијским
програмима биће обезбеђена испуњавањем свих акредитацијом предвиђених
стандарда.
Одлике студијских програма. Студијски програми су усклађени са
захтевима болоњског процеса и условима за акредитацију. Програми су
компатибилни са студијским програмима сродних европских факултета, а у
погледу структуре курикулума и броја предмета конципирани тако да обезбеде
конкурентност дипломираних мастер студената на тржишту рада и повећају
могућност њиховог напредовања у професији.
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Праћење обезбеђења квалитета студијских програма, у складу са
Статутом и Правилником о стандардима и поступцима за обезбеђивање
квалитета и самовредновање као стратешким актом за обезбеђење квалитета,
задатак је Комисије за обезбеђивање квалитета, у чији рад су укључени
студенти. Комисија ће периодично анализирати квалитет студијских програма
и о томе ће обавештавати декана, наставнике и сараднике, као и студенте,
Комисију за акредитацију и проверу квалитета и јавност.
Сврхе студијских програма и исходи учења. Циљеви студијских
програма постављени су тако да дају довољно стручног знања за квалитетно
обављање послова у предметној области, али и да омогућавају даље образовање
на докторским академским студијама. У погледу садржине, сваки студијски
програм је осмишљен тако да обезбеђује све квалификације наведене. Исходи
учења студијских програма су да студент стекне знања из професионалних
дисциплина неопходних за успешно обављање послова у пракси, као и за
настављање школовања на докторским академским студијама.
Сврха студијског програма.
Факултет за медије и комуникације, пратећи светске и европске
трендове у развоју високошколског образовања, а у контексту актуелног
друштвено-економског, културног и политичког амбијента у Србији, стратешки
је опредељен за развој науке у пољу хуманистике и друштвених наука,
истовремено развијајући снажну компоненту професионалног високо-школског
образовања у областима у којима се изводе студијски програми на Факултету.
У том смислу, сврха студијског програма СТУДИЈЕ ПОЛИТИКЕ на
Факултету за медије и комуникације је образовање студената за успешно
обављање научних и стручних послова у области политичке теорије и њене
примене на обликовање политичких и друштвених процеса. Овај програм
студија политике осмишљен је тако да студентима омогућава стицање знања и
усавршавање у областима савремених, критичких студија политике. Програм
обухвата теме политичких и друштвених процеса, комплексног односа
појединца, заједнице и друштва, културе и економских процеса, као савремени
академски одговор на изазове које пред нас поставља глобализација, напредак
комуникационих технологија и све већа умреженост и повезаност свих области
рада и деловања савременог друштва. У том смислу, студијски програм
СТУДИЈЕ ПОЛИТИКЕ омогућава развијање квалитетних савремених студија које
су иновативне у односу на постојеће образовне програме из области
политичких наука, пре свега, истичући важност политичке теорије као
аналитичког апарата који омогућава разумевање и анализу историјских и
савремених политичких процеса, али и учешће у креирању заједница и
институција; али и укључујући најсавременије теоријске правце и расправе у
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међународним оквирима у свој курикулум, чинећи овај програм изузетно
актуелним.
Сврха увођења студијског програма КРЕАТИВНЕ ИНДУСТРИЈЕ И
КРЕАТИВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ – МАСТЕР лежи у потреби да се одговори на
изазове у свету у ком су креативност, иновација и ризик општи предуслови
како за економско тако и за културно пословање, у ком знање и идеје покрећу и
стварање богатства и модернизацију друштва и у коме су глобализација и нове
технологије питања од значаја за сваковневни живот и свакодневна збивања.
Због дисциплинарне неухватљивости саме креативности, студије којима је
креативност предмет, сусрећу се са многим другим досадашњим пољима
изучавања, од психологије до економије, од социологије до филозофије и
уметности.
Сврха и идеја програма је да свршени студенти овог мастера постану део
нове креативне класе која настаје у оквиру глобалне економије знања.
Најскупљи ресурс на тржишту рада тренутно јесте креативност. Разумети
креативност, умети је подстаћи и користити, неопходан је алат у овим
временима, стога програм треба да припреми студенте да по завршетку
мастера наставе каријере у домену креативних пракси, односно креативних
комуникација чија улога је да успешно преносе садржаје креативних
индустрија, дакле у издаваштву, новинарству, продукцији или образовању.
Програм је замишљен тако да студенти кроз интердисциплинарно обликован
курикулум, развијају вештине у домену критичког мишлљења, текстуалне
анализе и комуникације, дигиталним уметностима, креативном писању које су
једнако занимљиве великом броју послодаваца – од културних индустрија до
маркетинга и рекламе, као и растућој дигитално-медијској индустрији.
Студентима се пружа могућност да, кроз тимски рад, и реализацију властитих
идеја, изоштре свој визуелни стил и креативну флексибилност радећи са
најновијим дигиталним технологијама.
Структура курикулума оба наведена студијска програма обухвата
распоред предмета, фонд часова и број ЕСПБ. Курикулум студијског програма
садржи обавезне и изборне предмете, међу којима су заступљени академско
општеобразовни, теоријско-методолошки, научно-стручни и стручноапликативни.
Међу методама наставе доминирају предавања и вежбе у складу са
захтевима акредитације. Практично преносива знања пружају се студентима
како у склопу активне редовне наставе, тако и кроз организовање обавезне
стручне праксе.
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Успешност студената на свим студијским програмима у савлађивању
одређеног предмета биће континуирано праћена током реализације наставе и
изражава се у ЕСПБ.
Квалитет наставe ће бити обезбеђен кроз интерактивност наставе,
повезивање теорије са праксом, укључивање студија случаја у наставу и бројних
истраживачких задатака. На Факлтету су развијене и усвојене мере контроле
испуњавања плана рада по предметима, а однос наставника и сарадника према
студентима је професионалан и коректан. У случају да се током ивођења
наставе утврде пропусти који који би компромитовали квалитет наставног
процеса, биће спроведене корективне мере предвиђене Правилником о
стандардима и поступцима за обезбеђивање квалитета и самовредновање.
Оцењивање. Успешност студената у савлађивању одређеног предмета
биће континуирано праћена током наставе и изражаваће се поенима.
Максимални број поена које студент може да оствари на предмету је 100, и
студент их стиче испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита.
Сваки предмет студијског програма има јасан и јавно доступан начин стицања
поена, доступан у књизи предмета. Сви аспекти оцењивања биће јасно
истакнути и на страницама предмета на академској платформи Moodle на
адреси https://e.fmk.edu.rs/. Укупан успех студената на предмету изражава се
оценом од 5 (није положио) до 10 (показао изузетно знање). Оцена студента
биће заснована на укупном броју поена које је студент стекао испуњавањем
предиспитних обавеза, а према нивоу стечених знања и вештина.
Упознатост са структуром студијског програма. Наставници и
студенти биће детаљно упознати са структуром студијског програма,
програмом студија (syllabus), утврђеним захтевима у вези са наставом,
предиспитним обавезама и завршним испитом. Све информације ће бити
објављене су на веб сајту Факултета као и на страницама предмета на
академској платформи Moodle на адреси https://e.fmk.edu.rs/.

SWOT анализа Стандарда 4:
СНАГЕ:
· Систем оцењивања је у високој мери заснован на мерењу исхода
учења (+++)
· Циљеви студијских програма су усклађени са исходима учења (++)
· Методе наставе су оријентисане према исходима учења (++)
· Остварена је међусобна усаглашеност исхода учења и очекиваних
компетенција базираних на дескрипторима квалификација (++)
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· Постоје устаљени канали комуникације и обавештавања путем
којих ће студентима бити доступне информације стручној пракси,
као и информације о студијским програмима и исходима учења
(++)
СЛАБОСТИ:
· Потреба за даљим унапређењем система за праћење квалитета
студијских програма (++)
· Потреба за даљим развојем и унапређењем Alumni удружења и
процеса прикупљања информација од дипломираних студената
(++)
· Потреба за унапређењем система
интеграције знања и вештина (+)

праћења

функционалне

ШАНСЕ:
· Континуирано осавремењивање студијских програма у складу са
развојем науке и професије, и потребама друштва и привреде
(+++)
ОПАСНОСТИ:
· Низак ниво препознавања исхода студијских програма од стране
послодаваца – неразумевање суштинских квалификација
студената (+++)
· Непрецизно приказане компетенције дипломираних студената у
јавности (++)
· „Предност“ од стране послодаваца запошљавању дипломираних
студената са факултета у државном власништву (+++)

Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 4
· Факултет ће наставити периодично преиспитивање циљева
студијског програма, структуре и садржаја студијског програма у
погледу односа опште-академских, научно-стручних и стручноапликативних дисциплина.
· Факултет ће наставити рад на унапређењу контаката са
дипломираним студентима, јер једино праћењем постигнућа
дипломаца у каснијем професионалном развоју може да се
процени релевантност програма за тржиште рада. У противном,
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Факултет неће добијати повратне информације од дипломираних
студената о томе колики је проценат њих успео да се запосли.
· Упућивање молбе Националној служби за запошљавање за
извештавање о статусу дипломираних студената Факултета за
медије и комуникације.
· Развој и коришћење директних контаката Факултета са државним
органима и привредним организацијама у којима би дипломирани
студенти могли да се запосле.
· Интензивнији рад на промоцији и омасовљавању Алумниудружења Факултета.

Стандард 7. Квалитет наставника и сарадника
Поступак и услови за избор наставника и сарадника Факултета
уређени су одговарајућим актима Универзитета Сингидунум и Факултета у
складу са законом и подзаконским актима, како је констатовано у оквиру
претходног описа Стандарда 7 у извештају који се односи на установу.
За реализацију студијских програма мастер академских студија Студије
политике и Креативне индустрије и креативне комуникације Факултет за
медије и комуникације је обезбедио наставно особље са потребним научним и
стручним квалификацијама. Број наставника одговара потребама наведених
студијских програма и усклађен је са свим параметрима прописаним упуствима
о акредитацији.
Наставници.
На студијском програму СТУДИЈЕ ПОЛИТИКЕ биће ангажовано укупно
седам наставника у пуном радном односу, са просечним бројем часова активне
наставе 20. Проценат часова предавања који ће изводити наставници са 100%
радног времена износи 100 одсто. Просечно оптерећење наставника на овом
студијском програму је 2,00.
На студијском програму КРЕАТИВНЕ ИНДУСТРИЈЕ И КРЕАТИВНЕ
КОМУНИКАЦИЈЕ ангажовано је укупно десет наставника, са просечним бројем
часова активне наставе 22. Просечно оптерећење наставника на студијском
програму је 1,55.
SWOT анализа Стандарда 7:
СНАГЕ:
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· Услови и критеријуми за избор наставника у звање и
запошљавање су јасно дефинисани и у складу са националним
прописима и препорукама (+++)
· Процедуре избора и запошљавања су транспарентне и подложне
јавној расправи (+++)
· Факултет подстиче активно стицање компетенција наставника и
сарадника (+++)
· Факултет остварује висок ниво сарадње са представницима других
научних, уметничких и високошколских установа у земљи и
иностранству (+++)
СЛАБОСТИ:
· Недовољна финансијска подршка
наставника и сарадника (++)

стручном

усавршавању

· Недовољно квалитетан систем испитивања квалитета наставног
кадра од стране студената и дипломираних студената (потреба за
даљом дигитализацијом и аутоматизацијом процеса анкетирања)
(+)
· Непостојање финансијских средстава којима би се награђивали
посебни успеси у публиковању и научном раду (++)
ШАНСЕ:
· Унапређење условâ за перманентну едукацију и усавршавање
кадрова (+++)
· Могућности за стицање компетенција и јачање капацитета кроз
руковођење или учешће у пројектима на националном и
међународном нивоу (++)
· Унапређење квалитета и ефикасности система за праћење и оцену
квалитета кроз сарадњу и размену искустава са другим
високошколским установама (++)
· Стварање и унапређење условâ за прикључење мрежама и учешће
у програмима размене кадра у циљу усавршавања (Еразмус, COST)
(++)
ОПАСНОСТИ:
· Немогућност учешћа факултета у приватном власништву у
садашњим мрежама сарадње високошколских институција и
размене кадрова ради усавршавања (+++)
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· Притисак на наставнике да објављују велики број радова у смислу
квантитета ради остваривања услова за напредовање у академској
каријери прети да угрози квалитет научноистраживачког рада
наставника и посредно квалитет наставе (++)

Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 7
· Наставити унапређење система за евалуацију квалитета
наставника и наставног процеса кроз дигитализацију и
електронизацију анкетирања и обраде резултата анкета.
· Перманентно радити на остварењу нових пројектних активности
ради унапређења услова за даље напредовање и усавршавање
наставног кадра и техничког особља.
· Наставити
активно
подстицање
стицања
компетенција
наставника и сарадника у складу са могућностима Факултета.
· Средства намењена за подстицај усавршавања и стицања
компетенција дефинисати као посебну финансијску ставку на
почетку сваке академске године.
· Успоставити и развити систем награђивања и санкционисања
наставника и сарадника у односу на резултате анкета за оцену
квалитета наставника од стране студената, као и у односу на
обезбеђеност и квалитет литературе и допунског материјала на
предметима за које су наставници задужени.

Стандард 9. Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и
информатичких ресурса
Постоји нормативни основ за редовну и плански усмерену издавачку
делатност Факултета: издавачку делатност усмерава Наставно-научно веће
преко Центра за издаваштво. За студенте студијских програма МАС Студије
политике и МАС Креативне индустрије и креативне комуникације обезбеђене
су правовремено и у неопходном броју библиотечке јединице које су
предвиђене као обавезна и допунска литература за праћење наставе и
припремање испита.
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Обезбеђена је покривеност свих предмета одговарајућом релевантном
литературом, училима и помоћним средствима која су расположива на време и
у довољном броју за нормално одвијање наставног процеса. Студенти могу
користити услуге библиотеке и читаоницу, која је у саставу библиотеке и
располаже могућностима бежичног повезивања на интернет персоналних
рачунара.

SWOT анализа Стандарда 9:
СНАГЕ:
· Посвећеност руководства Факултета формирању квалитетног
библиотечког фонда (+++)
· Посвећеност и стручност
информатичком центру (+++)

запослених

у

библиотеци

и

· Постојање значајног броја монографија и научних текстова
објављених од стране наставног кадра Факултета (++)
· Богат и добро структуриран библиотечки фонд (+)
· Доступност електронске литературе, видео и аудио материјала
(+++)
· Радни простор библиотеке и читаонице задовољавају критеријуме
(+++)
· Информатички ресурси по броју и квалитету испуњавају потребе
наставника и студената (+++)
СЛАБОСТИ:
· Недостаје претплата на електронске часописе на страним
језицима (+++)
· Ограничена материјална средства за потребе библиотеке (+++)
· Непотпуност дугорочних планова у вези са библиотечким фондом
(+)
· Проблеми у функционисању бежичне интернет мреже у појединим
просторијама Факултета (+).
ШАНСЕ:
· Чвршћа сарадња са библиотечким јединицама других
високошколских институција у земљи и иностранству (+++)
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· Доступност претплате на стране базе дигиталних издања стручне
и научне периодике (+++)
· Добра сарадња са издавачким кућама у земљи и иностранству (++)
· Добра сарадња са осталим библиотекама у земљи (++)
· Донаторски програми и пројектне активности Факултета (++)
· Подршка иновацијама у погледу увођења нових колекција, сервиса
и технологија (++)
ОПАСНОСТИ:
· Смањење заинтересованости младих за коришћење библиотечког
фонда (+++)
· Висока цена лиценцираних софтвера (++)
· Брзо застаревање рачунара, софтвра и додатне техничкотехнолошке опреме (++)

Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 9
МЕРА 1: Унапређење техничкие подршке
Активности:
· Обезбедити приступ актуелној међународној литератури и
набављати повремено новија инострана издања која су капитална
у одређеним областима.
· Набавити адекватну хардверску опрему која би обезбедила
квалитетнију бежичну интернет мрежу.

МЕРА 2: Подстицање студената за коришћење библиотеке и рачунарског
центра Факултета
Активности:
· Промовисање рада библиотеке
студентској популацији.

и

рачунарског

центра

у

· Едуковање студената о коришћењу и начину претраге фонда.
МЕРА 2: Побољшање обима, структуре и квалитета фонда библиотеке
Активности:
· Обезбеђење средстава за куповину нових библиотечких јединица.
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· Израда дугорочног плана развоја библиотечке делатности
Факултета.
· Куповина права на коришћење стручне литературе са интернета.
· Периодична евалуација квалитета наставних
библиотечких и информатичких ресурса.

материјала,

Стандард 10. Квалитет управљања високошколском установом
и квалитет ненаставне подршке
Организација Факултета уређена је Статутом Факултета из 2019.
године, који је усаглашен са одредбама новог Закона о високом образовању. На
Статут Факултета са изменама дао је сагласност Универзитет Сингидунум.
Статут Факултета за медије и комуникације број од 16.01.2019. године са
Одлуком о давању сагласности Универзитета Сингидунум број 64 од 05.02.2019.
године донетом на седници 25.01.2019. године, доступан је на електронској
адреси: https://fmk.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/09/Statut-FMK2019.pdf.
Организација Факултета описана је у Стандарду 10 у делу извештаја који
се односи на установу, а структура органа Факултета, њихове надлежности и
међусобни однос детаљније су објашњени на почетку извештаја у делу текста
под поднасловом „Унутрашња организација Факултета“.
Квалитет ненаставне подршке усклађен је са прописаним стандардима.
Према подацима постоји довољан број ненаставног особља, ангажованог у
ваннаставној јединици и библиотеци.

SWOT анализа Стандарда 10:
СНАГЕ:
· Постоји јасно дефинисана систематизација свих радних места
(+++)
· Сви запослени континуирано учествују у евалуацији квалитета
рада Факултета, што указује на спремност за унапређење рада
Факултета (+++)
· Информације о раду органа управљања и стручних служби лако су
доступне (++)
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у периоду од школске 2017/18. до школске 2019/20. године

· Постојање административних координатора на Департману за
студије политике и Департману за медије и комуникације
Факултета за медије и комуникације (++)
СЛАБОСТИ:
· Недостатак системски подржаног перманентног усавршавања
ненаставног особља/++.
ШАНСЕ:
· Континуирани процес усавршавања система информисања између
управљачких и других организационих јединица/++;
· Обезбеђење већег присуства, посебно новозапосленог ненаставног
особља на програмима и стручним семинарима који подстичу
размену искустава и знања у ненаставним процесима /++.
ОПАСНОСТИ:
· Кандидати за радна места у стручним службама нису довољно
мотивисани да се стручно усавршавају/++.

Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 10
· Стално усавршавати и образовати ненаставно особље због све
веће примене нових информационих технологија;
· Подстицати покретање иницијатива од стране ненаставног
особља за активно учешће у процесима предлагања и одлучивања.

Стандард 11: Квалитет простора и опреме
Студијски програми мастер академских студија Студије политике и
Креативне индустрије и креативне комуникације изводиће се у поподневним
терминима у истим просторијама и са истом (довољном) опремом са којом се
иначе обавља друга наставна делатност. Факултет за медије и комуникације је
обезбедио одговарајуће људске, просторне, техничко-технолошке, библиотечке
и остале ресурсе примерене карактеру сваког студијског програма и
предвиђеном броју студената. Од самог оснивања Факултета за медије и
комуникације, стратешко опредељење управе Факултета било је да се значајна
средства из прихода инвестирају у квалитетан простор и опрему за извођење
наставе и научно-истраживачких делатности и у том смислу, Факултет у свим
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евалуацијама добија највише оцене како од студената, тако и од екстерних
јавности.
Простор и техничко-технолошка опремљеност. Факултет обавља своју
делатност у простору укупне површине 3360m2 на адреси Карађорђева 65 у
Београду. Поседује примерене просторне капацитете: амфитеатар, слушаонице,
учионице, вежбаонице, компјутерске лабораторије, библиотеку, читаоницу,
кабинете и сале за квалитетно обављање своје делатности. Осим простора за
одвијање наставе Факултет располаже просторијама за обављање делатности
осталих стручних служби.
Факултет располаже савремено опремљеним студијом за дигиталне
медије који обухвата и студио за фотографију као и опрему за снимање и тон.
Студенти имају на располагању у потпуности опремљен и функционалан
студио за радио одакле се редовно емитује студентски радио програм. У
посебним просторијама Факултет је сместио студио за монтажу и обраду звука
и звучну постпродукцију намењену практичним вежбама и радионицама.
У току 2019. године мрежна инфраструктура је унапређена на ниво
последње генерације употребом хибридне, оптичке и бакарне опреме. На овај
начин успостављена је стабилизација информатичког система, остварен је већи
капацитет за дигиталне платформе Факулетета и омогућен је многоструко
бржи приступ ресурсима на интернету. Постављен је нови онлајн сервер за
дигиталне ресурсе Факултета са високим степеном заштите података и
капацитетом који обезбеђује одрживи раст Факултета у предстојећем периоду.
Омогућен је бежични приступ интернету без ограничења у згради
Факултета. Постојећа опрема омогућава да се користе видео презентације у
салама и слушаоницама. Према тренутном броју студената овај простор је
довољан за извођење наставе на свим студијским програмима.

SWOT анализа Стандарда 11:
СНАГЕ:
· Усклађеност просторних капацитета са укупним бројем студената
(+++)
· Обезбеђена комплетна опрема за мултимедијалне презентације у
свим салама у којима се изводи настава (пројектор, лап-топ,
звучници) (+++)
· Обезбеђена је бежична интернет веза-линк којој је могуће
приступити из свих делова Факултета (++)

Извештај о самовредновању установе и студијских програма
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· Усклађеност капацитета опреме са бројем студената (++)
· Висок ниво техничко-технолошке опремљености Факлутета за
практичан рад студената и медијску продукцију (+++)
· Испуњеност високих безбедносних стандарда у свим просторијама
Факултета(++)
· Прилагођеност просторних услова студентима са посебним
потребама(++)
СЛАБОСТИ:
· Ограничен број лиценцираних софтвера и рачунарске опреме с
обзиром на растућу понуду и диференциране потребе у оквиру
наставног процеса (++)
· Неједнак сигнал бежичне интернет мреже у свим просторијама
факултета (++)
ШАНСЕ:
· Унапређење наставног и научног процеса захваљујући
могућностима које пружају савремени пословни простор и опрема
(+++)
· Подстицати одржавање научних и стручних скупова и других
дешавања из области културе и привреде у одговарајућим
просторијама Факултета (+++)
ОПАСНОСТИ:
· Недовољно и нередовно улагање у унапређење опреме и простора
може компромитовати високо постављене критеријуме квалитета
у наставно-научној области и организацији пословања (++)
· Брз технолошки напредак захтева додатно стручно усавршавање
запослених у наставним и ваннаставним делатностима Факултета
(+++).

Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 11
· Наставак унапређења просторних капацитета Факултета.
· Наставак праћења светских трендова и увођење савремене
информатичке опреме, учила и софтвера и њихово даље развијање
у циљу повећања степена информатичке писмености код свих
запослених на факултету;

Извештај о самовредновању установе и студијских програма
у периоду од школске 2017/18. до школске 2019/20. године

· Иницирање нових и унапређење постојећих партнерстава са
субјектима из земље и иностранства;
· Наставити организацију наставног и научно-истраживачког
процеса у складу са могућностима које већ има пословни простор
и опрема Факултета,
· Набавити додатне лиценциране софтвере и рачунарску опрему у
складу са потребама осавремењивања наставе и научноистраживачке делатности
· Успоставити уједначено висок квалитет бежичног интернета у
свим просторијама Факултета;
· Наставити са континуираним усавршавањем особља за ефикасно
коришћење опреме и софтвера у свакодневном раду.

Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери
квалитета
У самовредновању и провери квалитета студенти постдипломских
студија учествују по правилу као испитаници, тако што на крају семестра
попуњавају анонимну анкету. Са оценама студената, њиховим предлозима и
примедбама упознају се наставници и сарадници, управа факултета и Наставнонаучно веће.
Кратак једногодишњи рок студија фактички спречава да се студент
мастер студија изабере за представника студената у органима Факултета или у
Комисији за обезбеђење квалитета.

SWOT анализа Стандарда 13:
СНАГЕ:
· Редовне провере квалитета путем студентских анкета (++)
· Већина студената учествује у попуњавању анкета (++)
· Студенти самостално предлажу мере за побољшање квалитета
(+++)
· Сви резултати су јавно доступни свим студентима и запосленима
на Факултету (+++)
СЛАБОСТИ:
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· Попуњавање формалних анкета са великим бројем одговора
дестимулише студенте (+)
· Формализација поступака приликом спровођења самоевалуације
може довести до занемаривања минорних мишљења студената о
појединим питањима (++);
ШАНСЕ:
· Подизање свести студената о значају објективне процене и
редовног учествовања у свим видовима евалуације (++).
· Промена песпективе сагледавања реалних проблема и у оквиру
саме студентске популације (++).
ОПАСНОСТИ:
· Необјективност у попуњавању анкета једног дела студената (+).
· Могућа погрешна употреба процеса студентског оцењивања, и од
стране наставника и сарадника и од стране студената (+).

Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 13
· Континуирано подстицање студената на учешће и указивање на
значај самовредновања и оцењивања квалитета наставног
процеса и других ресурса,
· Усавршавање садржаја и структуре анкетирања студената.
· Повећање поверења студената у резултате овог процеса,
· Побољшано
информисање
студената
о
процесима
самовредновања, контроле квалитета и о њиховим студентским
правима.
· Повећање степена дигитализације процеса анкетирања студената.

Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера
квалитета
У склопу самовредновања и периодичне провере квалитета, Комисија за
обезбеђење квалитета (независан орган који има посебну надлежност у
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области самовредновања и праћења квалитета на Факултету) нарочиту пажњу
усмерава на резултате студентских анкета којима се проверавају стручни рад и
педагошке способности наставника, задовољство студената квалитетом
студијског програма и радом органа и служби Факултета и оцењује квалитета
студијских програма од студената који су завршили мастер академске студије.
Анализе студентских анкета редовно се обављају од оснивања
Факултета, уз поступно повећање броја анкетираних студената, чиме се
повећава поузданост изведених закључака у извештајима Комисије.
У опису стандарда 14. у извештају који се односи на установу,
констатовано је да је Комисија у овом мандату предузела низ повезаних
активности како би се на нивоу Факултета ојачала и систематски развила
култура обезбеђења квалитета. У склопу тих активности приоритет је било
обезбеђивање редовног анкетирања и анализе података које дају студенти, као
директни учесници наставног процеса. Стога се оцењује да су најважније
активности Комисије повезане са развијањем поузданијих инструмената
намењених анкетирању студената. Друго, потребно је уз помоћ Студентског
парламента и представника студената у Наставно-научном већу настојати да се
повећа мотивисаност студената да у таквим проверама квалитета што
масовније учествују и да што слободније износе своје ставове.

SWOT анализа Стандарда 14:
СНАГЕ:
· Редовне провере квалитета путем студентских анкета (++)
· Већина студената учествује у попуњавању анкета (++)
· Студенти самостално предлажу мере за побољшање квалитета
(+++)
· Сви резултати су јавно доступни свим студентима и запосленима
на Факултету (+++)
СЛАБОСТИ:
· Потреба за већим бројем запослених на административним и
техничким пословима за потребе осигурања и унапређења
квалитета (++)
· Потреба за даљом електронизацијом и дигитализацијом процеса
обезбеђења квалитета (++)
· Недовољан број повратних информација
стечених компетенција студената (++)

о

квалитету
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ШАНСЕ:
· Одржавање и унапређење сарадње са високообразовним
јединицама у земљи и региону са циљем размене искустава, а
самим тим и унапређења квалитета (+++)
· Побољшање сарадње Факултета и професионалних и стручних
удружења (++)
· Даље умрежавање са институцијама на националном и
међународном нивоу и усаглашавање стратегије са другим
престижним високошколским институцијама у земљи и
иностранству (+++)
ОПАСНОСТИ:
· Недовољан број студената и запослених који су вољни и
мотивисани да се ангажују у систему обезбеђења квалитета и који
препознају значај истог (+++)
· Дисконтинуитет у размени информација о систему квалитета
са службама у оквиру универзитета (+++)

Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 14
· Наставити
дигитализацију
и
електронизацију
вредновања квалитета рада на Факултету.

процеса

· Интензивније указивати студентима на значај евалуације за
побољшање квалитета рада Факултета (путем информативних
радионица) како би се повећао одзив на попуњавање
евалуационих упитника и опште учешће у процесу провере
квалитета.
· Наставити интензивну сарадњу са институцијама на националном
и међународном нивоу.
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ИЗВЕШТАЈ О ИСПУЊЕНОСТИ
ПОЈЕДИНАЧНИХ СТАНДАРДА
НА НОВОМ СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ
ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
УМЕТНОСТИ
САВРЕМЕНЕ СТУДИЈЕ ФИЛМА

ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ АКРЕДИТАЦИЈЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Факултет за медије и комуникације је Комисији за акредитацију и
проверу квалитета поднео захтев за акредитацију једног програма докторских
академских студија уметности под називом САВРЕМЕНЕ СТУДИЈЕ ФИЛМА.
У складу са Статутом Факултета, студијски програм је предложило
Наставно-научно веће Факултета а усвојио га је Сенат Универзитета
Сингидунум. На предлог студијског програма ДАС Савремене студије филма
број 259/3 од 19.10.2020. године Сенат Универзитета Сингидунум је дао
сагласност Одлуком број 893 од 04.11.2020. године. Факултет је Комисији за
акредитацију и проверу квалитета доставио Захтев за акредитацију овог
студијског програма број 267 од 28.10.2020. године.

Стандард 4. Квалитет студијског програма
Студијски програм докторских академских студија уметности Савремене
студије филма усклађен je са захтевима болоњског процеса и условима за
акредитацију, а такође је компатибилан са студијским програмима европских
факултета из области студија филма. Студијски програм припада пољу
уметности, научна област Драмске и аудиовизуелне уметности. По завршетку
студија на овом програму, након успешно одбрањеног докторског уметничког
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пројекта, стиче се назив доктор уметности – драмске и аудиовизуелне
уметности.
Студијски програм одговара моделу докторских студија које
карактерише индивидуални начин студирања, што је иначе својствено
факултетима на којима се изучавају поља уметности, и прихваћеном концепту
докторских студија по Закону о високом образовању.
Студијски програм Савремене студије филма чини 14 обавезних и осам
изборних предмета који су распоређени у четири изборна блока. Фактор
изборности износи 32,78% чиме је испуњен норматив за докторске академске
студије у пољу уметности.
У најопштијем смислу сврха студијског програма је да омогући стицање
практичних вештина и теоријских знања из домена креације и продукције
висококвалитетних аудиовизуелних садржаја као и стицање специфичних
стручних знања која омогућавају да се након завршених студија полазници
професионално баве пословима из широког распона занимања, као што су:
научни истраживач у области уметности, аутор филма, редитељ филма,
продуцент, креативни продуцент (showrunner), сценариста, уредник филмског
програма, програмски директор, креативни директор, скрипт консултант,
професионални тренер едукатор из области креације аудиовизуелних садржаја.
Сврха студијског програма докторских академских студија уметности
Савремене студије филма да, у складу са потребама друштва, обезбеди
потребне компетенције и образује стручне и одговорне кадрове за занимања и
професије у јавном и приватном сектору, домаћим и иностраним
аудиовизуелним компанијама, посебно добија на значају с обзиром на то да је
Република Србија означена као земља ниског креативног и продукционог
капацитета.
Циљ студијског програма је да студенти у потпуности овладају
креативно-продукционим процесом савременог филма и да, кроз сопствени
докторски уметнички пројекат, успешно реализују одређену ауторску идеју.
Коначни циљ студијског програма Савремене студије филма је да ојача
професионалну оспособљеност професија из области драмских и
аудиовизуелних уметности у Србији у суочавању са новим изазовима које 21.
век, са својим новим технологијама и средствима комуникације, променама у
трендовима и тенденцијама аудиовизуелне индустрије, поставља пред ауторе и
истраживаче уметности, уз развијање културе истраживања и сталног
усавршавања у областима креативног писања и креативне продукције и уз
сазнања о најбољим светским професионалним праксама у тој области.
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Исходи образовања дефинисани су за сваки предмет у оквиру
студијског програма и чине саставни део курикулума. Исходи учења одговарају
дескрипторима
квалификација
одговарајућих
циклуса
образовања
дефинисаним у Закону о Националном оквиру квалификација, који је усклађен
са Европским оквиром квалификација.
Компетенције дипломираних студената. Савладавањем студијског
програма Савремене студије филма студент стиче следеће предметноспецифичне способности:


креативно и независно деловање
аудиовизуелних уметности;



темељно познавање области драмских и аудиовизуелних уметности;



владање процесима у области креације драмских и аудиовизуелних
садржаја;



самостално повезивање основних знања из различитих области
друштвеног живота и образовања и њихова примена у области
уметничког и уметничко-истраживачког рада;



праћење и примене новина у струци;



развој вештина и спретности у подручју драмског и аудиовизуелног
стваралаштва;



употреба савремених технологија у овладавању знањима из области
драмских и аудиовизуелних уметности и у примени стечених знања у
пракси.

у

области

драмских

и

Компетенције стечене савладавањем студијског програма омогућавају
самосталан и тимски рад на реализацији јединствених уметничких пројеката –
у академским институцијама, независним и институционалним филмским и ТВ
телима, продукцијим кућама, јавном националном сервису, међународним
медијским кућама и другим организацијама које активно развијају филмску
индустрију у земљи и у иностранству.
Структура курикулума обухвата распоред предмета по семестрима,
фонд часова активне наставе и ЕСПБ. У курикулуму је дефинисан опис сваког
предмета који садржи назив, тип предмета, годину и семестар студија, број
ЕСПБ бодова, име наставника, циљ курса са очекиваним исходима, знањима и
компетенцијама, садржај предмета, препоручену литературу, методе извођења
наставе, дефинисане основе за самосталан уметничко-истраживачки рад, начин
провере знања и оцењивања и друге податке.
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Докторски уметнички пројекат је завршни део студијског програма
докторских академских студија уметности Савремене студије филма. Студијски
програм има више од 50% ЕСПБ предвиђених за реализацију докторског
уметничког пројекта: 110 поена од укупно 180 ЕСПБ.
Докторски уметнички пројекат је самостални оригинални уметнички рад
из области драмских и аудиовизуелних уметности и састоји се из уметничког
пројекта (филм) и писаног дела рада (елаборат о докторском уметничком
пројекту и теоријским основама које су део идејног концепта рада). Уметнички
пројекат и писани део рада са одговарајућим прилозима јавно се објављују на
одговарајућој веб страници Универзитета и у дигиталном репозиторијуму.
Структура студијског програма конципирана је тако да се студенти пре
свега оспособљавају за примену адекватне методологије у уметничком
истраживању и уметничком раду у области драмских и аудиовизуелних
уметности, а са циљем да примењују иновативне приступе у теоријским
интерпретацијама ове уметничке области и у уметничком раду.
Оцењивање. Успешност студената у савлађивању одређеног предмета
континуирано ће бити праћена током наставе и изражаваће се у ЕСПБ. За сваки
предмет студијског програма јасно је објашњен начин стицања поена.
Студентима ће те информације бити доступне како на веб презентацији
Факултета, тако и у информатору за докторске студије. Укупан успех студената
на предмету изражава се оценама од 5 (није положио) до 10 (показао изузетно
знање). Оцена студената заснована је на укупном броју поена које је студент
стекао испуњавањем преиспитних обавеза, према нивоу стечених знања и
вештина.
Квалитет наставног процеса на докторским академским студијама
уметности биће обезбеђен кроз менторски рад који је стандард на уметничким
студијским програмима, а омогућен је малим бројем студената и начином
извођења наставе, као и кроз интердисциплинарност уметничког
истраживања, обавезну помоћ ментора приликом припреме предлога
докторског уметничког пројекта, професионални однос наставника и ментора
према студентима, доношење и поштовање планова рада и предузимање
корективних мера ако се утврди да квалитет наставе није на адекватном нивоу.
Наставници и студенти биће детаљно упознати са структуром студијског
програма, програмом студија (syllabus), утврђеним захтевима у вези са
наставом, предиспитним обавезама и завршним испитом. Све оперативне
информације биће објављене на веб презентацији Факултета. Сваки предмет
студијског програма има јасан и јавно доступан начин стицања поена, који ће
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бити доступан студентима у књизи предмета, као и на страницама предмета на
академској платформи Moodle на адреси https://e.fmk.edu.rs/.
SWOT анализа Стандарда 4:
СНАГЕ:
· Систем оцењивања је у високој мери заснован на мерењу исхода
учења (+++)
· Циљеви студијског програма су усклађени са исходима учења (++)
· Студентима су доступне оперативне информације о наставном
процесу, као и информације о студијском програму и исходима
учења (++)
СЛАБОСТИ:
· Недовољно електронски ефикасан систем за праћење квалитета
студијских програма (потребна је додатна дигитализација
процеса) (++)
ШАНСЕ:
· Унапређење праћења квалитета студијских програма кроз
перманентно критичко разматрање ефеката и исхода учења (+++)
· Континуирано осавремењивање студијских програма у складу са
развојем и потребама друштва и привреде (+++)
ОПАСНОСТИ:
· Непрецизно приказане компетенције дипломираних студената у
јавности (++)
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· Факултет ће наставити периодично преиспитивање циљева
студијског програма, структуре и садржаја студијског програма у
погледу односа опште-академских, научно-стручних и стручноапликативних дисциплина.
· Факултет ће наставити рад на унапређењу контаката са својим
докторантима.
· Континуиран рад на развоју уметничкоистраживачког и
научноистраживачког подмлатка Факлутета кроз укључивање
докторанада у научноистраживачке и уметничкоистраживачке
пројекте.
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Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника
Поступак и услови за избор наставника и сарадника Факултета
уређени су одговарајућим актима Универзитета Сингидунум и Факултета, како
је наведено у оквиру претходног описа Стандарда 7 у делу извештаја који се
односи на установу. Избор наставника и сарадника обавља се путем јавног
конкурса, а јавно се објављују и резултати конкурса. Приликом избора у звање
вреднују се научни и уметнички резултати наставника и сарадника, њихово
педагошко искуство и педагошке способности, а у извештајима о избору у
звање посебно се наводе резултати студентских анкета.
Наставници и сарадници. На студијском програму је ангажовано укупно
једанаест наставника, од тога девет у пуном радном односу, један наставник са
делом радног времена и један гостујући професор из иностранства који је
ангажован по уговору. Укупан број наставника је довољан да покрије укупан
број часова наставе на студијском програму, са просечним бројем часова
активне наставе 20. Проценат часова предавања који изводе наставници са
100% радног времена износи 90,28 одсто. Просечно оптерећење наставника је
2,27.
Од укупног броја наставника три наставника са одговарајућим
референцама ангажују се као ментори на изради докторских уметничких
пројеката што је, у односу на предвиђени број студената, довољан број ментора.
Установа подстиче развој наставног особља у домену уметничког и уметничкоистраживачког рада и у складу са напредовањем наставника из области
драмских и аудиовизуелних уметности благовремено ће допуњавати или
мењати састав листе ментора, а у складу са Правилником о докторским
студијама и другим прописима.
Извештај за предлог докторског уметничког пројекта, ментора и
коментора на основу предлога Наставно-научног већа Факултета за медије и
комуникације потврђује и одобрава Веће Департмана за последипломске
студије Универзитета Сингидунум. Извештај за процену и одбрану докторског
уметничког пројекта на основу предлога Већа Факултета за медије и
комуникације потврђује и одобрава Сенат Универзитета Сингидунум.
Референтност наставника за извођење наставе на докторским
академским студијама уметности, за именовање ментора, коментора и комисије
утврђује Веће Факултета за медије и комуникације, а као крајња инстанца Веће
Департмана за последипломске студије Универзитета Сингидунум.
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SWOT анализа Стандарда 7:
СНАГЕ:
· Услови и критеријуми за избор наставника у звање и
запошљавање су јасно дефинисани и у складу са националним
прописима и препорукама (+++)
· Процедуре избора и запошљавања су транспарентне и подложне
јавној расправи (+++)
· Факултет подстиче активно стицање компетенција наставника и
сарадника (+++)
· У односу на број запослених, учешће Факултета у међународним
активностима је задовољавајуће (++)
· Факултет остварује висок ниво сарадње са представницима других
научних, уметничких и високошколских установа у земљи и
иностранству (+++)
СЛАБОСТИ:
· Недовољна финансијска подршка
наставника и сарадника (++)

стручном

усавршавању

· Недовољно квалитетан систем испитивања квалитета наставног
кадра од стране студената и дипломираних студената (потреба за
даљом дигитализацијом и аутоматизацијом процеса анкетирања)
(+)
· Непостојање финансијских средстава којима би се награђивали
посебни успеси у публиковању и продукцији у уметничкој и
уметничкоистраживачкој области (++)
ШАНСЕ:
· Унапређење условâ за перманентну едукацију и усавршавање
кадрова (+++)
· Могућности за стицање компетенција и јачање капацитета кроз
руковођење
или
учешће
у
уметничким
и
уметничкоистраживачким пројектима на националном и
међународном нивоу (++)
· Унапређење квалитета и ефикасности система за праћење и оцену
квалитета кроз сарадњу и размену искустава са другим
високошколским установама и релевантним установама у области
уметности и културе (++)
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· Стварање и унапређење условâ за прикључење мрежама и учешће
у програмима размене кадра у циљу усавршавања (Еразмус, COST)
(++)
ОПАСНОСТИ:
· Немогућност учешћа факултета у приватном власништву у
садашњим мрежама сарадње високошколских институција и
размене кадрова ради усавршавања (+++)
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· Наставити унапређење система за евалуацију квалитета
наставника и наставног процеса кроз дигитализацију и
електронизацију анкетирања и обраде резултата анкета.
· Перманентно радити на остварењу нових активности ради
унапређења услова за даље академско напредовање и
усавршавање наставног кадра и усавршавање техничког особља.
· Наставити
активно
подстицање
стицања
компетенција
наставника и сарадника у складу са могућностима Факултета.
· Средства намењена за подстицај усавршавања и стицања
компетенција дефинисати као посебну финансијску ставку на
почетку сваке академске године.
· Успоставити и развити систем награђивања и санкционисања
наставника и сарадника у односу на резултате анкета за оцену
квалитета наставника од стране студената, као и у односу на
обезбеђеност и квалитет наставних материјала на предметима за
које су наставници задужени.

Стандард 9. Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и
информатичких ресурса
Наставна средства и логистичка подршка настави. С обзиром на поље
којем припада студијски програм, Факултет је обезбедио сарадњу са филмским
продуцентским кућама у земљи и тиме омогућио логистичку подршку за
процес припреме и реализације докторских уметничких пројеката. Основна
наставна средства у настави на докторским академским студијама уметности
на Факултету чине компјутери, компјутерски програми, видео камере,
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дигитални и аналогни фотоапарати, техника за снимање и монтажу видео
материјала и звука.
Факултет је обезбедио сва потребна наставна средства у довољном броју:
софтвере за извођење наставе на уметничким предметима, тонски студио,
просторију и машину за едитовање и монтажу видео материјала, као и
галеријски простор испред велике сале на четвртом спрату зграде Факултета.
Простор и техничко-технолошка опремљеност. У просторијама
Факултета за медије и комуникације, у сали површине 134m², смештене су
библиотека, читаоница и савремено опремљена информатичка лабораторија.
Факултетска читаоница обједињује функције библиотеке и информатичке
учионице у којој студенти могу да искористе факултетске рачунаре и интернет
везу за рад и учење. Коришћење Библиотеке и приступ њеном фонду обезбеђен
је 12 часова дневно. У оквиру читаонице постављено је 12 рачунара.
У оквиру факултетске библиотеке/читаонице студенти имају приступ и
електронској библиотеци од преко 6000 наслова стручне литературе из
области медија, друштвено-хуманистичких наука и уметности. За потребе
Видеотеке користи се MACOLA InfinibandRaid POPX1 storage unit укупног
капацитета 8TB. На хард дисковима овe јединице је снимљено преко 2000
наслова видео материјала који се користе за потребе наставе.
Факултет систематично прати и унапређује обим и структуру
библиотечког фонда. Приликом попуњавања фонда води се рачуна о профилу
Факултета, потребама студената и наставног особља, дезидератима и
издавачкој понуди. У сарадњи са страним универзитетима, сродним
институцијама, институтима и издавачким кућама, Факултет наставља да
убрзано развија и обогаћује библиотеку у циљу подршке наставном процесу,
научноистраживачком, уметничкоистраживачком и уметничком раду.
Студентима, наставницима и запосленима је обезбеђен стални приступ
различитим информацијама у електронском облику. Материјали потребни
студентима, као и комуникација са наставницима, омогућени су преко Мoodle
система електронског учења. Наставници и сарадници креирају овим путем
предмете и обавештења за студенте.
Факултет је купио ауторско право на софтвер WEBINER – Информациони
систем који може да користи за предавања и објављивања на сајту Факултета.
SWOT анализа Стандарда 9:
СНАГЕ:
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· Посвећеност руководства Факултета обезбеђивању квалитетне
техничко-технолошке подршке наставном процесу на овом
студијском програму (+++)
· Информатички ресурси по броју и квалитету испуњавају потребе
наставника и студената (+++)
· Посвећеност и стручност запослених у библиотеци и
информатичком центру који је задужен за сву продукцијску
опрему (+++)
· Богат и добро структуриран библиотечки фонд (+)
· Доступност електронске литературе, видео и аудио материјала
(+++)
СЛАБОСТИ:
· Ограничена материјална средства
технолошке подршке настави и
материјала (+++)

за потребе
обогаћивање

техничконаставних

· Проблеми у функционисању бежичне интернет мреже у појединим
просторијама Факултета (+).
ШАНСЕ:
· Чвршћа сарадња са другим високошколским институцијама у
земљи и иностранству на којима се реализују програми из истог
или сродних уметничких поља (+++)
· Доступност претплате на стране базе дигиталних издања стручне
и научне периодике (+++)
· Добра сарадња са продукцијским кућама у земљи (++)
· Повећање броја и обима пројектних активности Факултета у
области културе и уметности (++)
· Подршка иновацијама у погледу увођења нових колекција, сервиса
и технологија (++)
ОПАСНОСТИ:
· Висока цена лиценцираних софтвера (++)
· Брзо застаревање рачунара, софтвра и додатне техничкотехнолошке опреме (++)
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МЕРА 1: Унапређење техничкие подршке
Активности:
· Обезбедити приступ актуелној међународној литератури и
набављати повремено новија инострана издања која су капитална
у одређеним областима.
· Набавити адекватну хардверску опрему која би обезбедила
квалитетнију бежичну интернет мрежу.
МЕРА 2: Подстицање студената за коришћење библиотеке и рачунарског
центра Факултета
Активности:
· Промовисање рада библиотеке
студентској популацији.

и

рачунарског

центра

у

· Едуковање студената о коришћењу и начину претраге фонда.
МЕРА 3: Побољшање обима, структуре и квалитета фонда библиотеке
Активности:
· Обезбеђење средстава за куповину нових библиотечких јединица.
· Израда дугорочног плана развоја библиотечке делатности
Факултета.
· Куповина права на коришћење стручне литературе са интернета.
· Периодична евалуација квалитета наставних
библиотечких и информатичких ресурса.

материјала,

Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом
и квалитет ненаставне подршке
Организација Факултета уређена је Статутом Факултета из 2019.
године, који је усаглашен са одредбама новог Закона о високом образовању. На
Статут Факултета са изменама дао је сагласност Универзитет Сингидунум.
Статут Факултета за медије и комуникације број од 16.01.2019. године са
Одлуком о давању сагласности Универзитета Сингидунум број 64 од 05.02.2019.
године донетом на седници 25.01.2019. године, доступан је на електронској
адреси: https://fmk.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2019/09/Statut-FMK2019.pdf.
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Организација Факултета описана је у Стандарду 10 у делу извештаја који
се односи на установу, а структура органа Факултета, њихове надлежности и
међусобни однос детаљније су објашњени на почетку извештаја у делу текста
под поднасловом „Унутрашња организација Факултета“.
Настава на Факултету је у извештајном периоду на основним академским
студијама реализована у потпуности према наставном плану и програму, уз
редовно евидентирање извршених обавеза.
Квалитет ненаставне подршке усклађен је са прописаним стандардима.
Према подацима постоји довољан број ненаставног особља, ангажованог у
ваннаставној јединици и библиотеци. За рад са студентима докторских студија
задужен је посебан извршилац – координатор Департмана за хуманистику и
теорију уметности и медија.

SWOT анализа Стандарда 10:
СНАГЕ:
· Постоји јасно дефинисана систематизација свих радних места
(+++)
· Сви запослени континуирано учествују у евалуацији квалитета
рада Факултета, што указује на спремност за унапређење рада
Факултета (+++)
· Информације о раду органа управљања и стручних служби лако су
доступне (++)
· Постојање
административних
департману Факултета (++)

координатора

на

сваком

СЛАБОСТИ:
· Недостатак системски подржаног перманентног усавршавања
ненаставног особља/++.
ШАНСЕ:
· Континуирани процес усавршавања система информисања између
управљачких и других организационих јединица/++;
· Обезбеђење већег присуства, посебно новозапосленог ненаставног
особља на програмима и стручним семинарима који подстичу
размену искустава и знања у ненаставним процесима /++.
ОПАСНОСТИ:
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· Кандидати за радна места у стручним службама нису довољно
мотивисани да се стручно усавршавају/++.

Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 10
· Стално усавршавати и образовати ненаставно особље због све
веће примене нових информационих технологија;
· Усагласити кадровску политику пријема наставног особља са
захтевима нове акредитације;
· Подстицати покретање иницијатива од стране ненаставног
особља за активно учешће у процесима предлагања и одлучивања.

Стандард 11: Квалитет простора и опреме
Факултет за медије и комуникације је обезбедио одговарајуће људске,
просторне, техничко-технолошке, библиотечке и остале ресурсе примерене
карактеру студијског програма и предвиђеном броју студената. Од самог
оснивања Факултета за медије и комуникације, стратешко опредељење управе
Факултета било је да се значајна средства из прихода инвестирају у квалитетан
простор и опрему за извођење наставе и научно-истраживачких делатности и у
том смислу, Факултет у свим евалуацијама добија највише оцене како од
студената, тако и од екстерних јавности.
Простор и техничко-технолошка опремљеност. Факултет обавља своју
делатност у простору укупне површине 3360m2 на адреси Карађорђева 65 у
Београду. Студентима је на располаганју 12 слушаоница, велика сала за
предавања, библиотека, информатичке учионице (са укупно 45 ПС рачунара),
дигитални студио са 15 (iMac) рачунара, простор за дружење и учење, као и
кафе клуб. Поред тога, у саставу Факултета функционише и пет модерно
опремљених канцеларија и сала за састанке у којима је смештена управа и
администрација факултета. Све просторије опремљене су компјутерима, видео
пројекторима и бежичним интернетом. Факултет располаже са савремено
опремљеним студијом за дигиталне медије који обухвата и студио за
фотографију као и опрему за снимање и тон. Студенти имају на располагању у
потпуности опремљен и функционалан студио за радио. У посебним
просторијама Факултет је сместио студио за монтажу и обраду звука и звучну
постпродукцију.
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У току 2019. године мрежна инфраструктура је унапређена на ниво
последње генерације употребом хибридне, оптичке и бакарне опреме. На овај
начин успостављена је стабилизација информатичког система, остварен је већи
капацитет за дигиталне платформе Факулетета и омогућен је многоструко
бржи приступ ресурсима на интернету. Постављен је нови онлајн сервер за
дигиталне ресурсе Факултета са високим степеном заштите података и
капацитетом који обезбеђује одрживи раст Факултета у предстојећем периоду.
Омогућен је бежични приступ интернету без ограничења у згради
Факултета. Постојећа опрема омогућава да се користе видео презентације у
салама и слушаоницама.

SWOT анализа Стандарда 11:
СНАГЕ:
· Усклађеност просторних капацитета са укупним бројем студената
(+++)
· Обезбеђена комплетна опрема за мултимедијалне презентације у
свим салама у којима се изводи настава (пројектор, лап-топ,
звучници) (+++)
· Обезбеђена је бежична интернет веза-линк којој је могуће
приступити из свих делова Факултета (++)
· Усклађеност капацитета опреме са бројем студената (++)
· Висок ниво техничко-технолошке опремљености Факлутета за
практичан рад студената и медијску продукцију (+++)
· Испуњеност високих безбедносних стандарда у свим просторијама
Факултета(++)
· Прилагођеност просторних услова студентима са посебним
потребама(++)
СЛАБОСТИ:
· Ограничен број лиценцираних софтвера и рачунарске опреме с
обзиром на растућу понуду и диференциране потребе у оквиру
наставног процеса (++)
· Неједнак сигнал бежичне интернет мреже у свим просторијама
факултета (++)
ШАНСЕ:
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· Унапређење наставног и научног процеса захваљујући
могућностима које пружају савремени пословни простор и
опрема(+++)
· Могућност одржавање научних и стручних скупова и других
дешавања из области уметности, културе и привреде у
одговарајућим просторијама Факултета (+++)
ОПАСНОСТИ:
· Недовољно и нередовно улагање у унапређење опреме и простора
у будућности може
компромитовати високо постављене
критеријуме квалитета у наставно-научној области и
организацији пословања (++)
· Брз технолошки напредак захтева додатно стручно усавршавање
запослених у наставним и ваннаставним делатностима Факултета
(+++).

Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 11
· Наставак унапређења просторних капацитета Факултета.
· Наставак праћења светских трендова и увођење савремене
информатичке опреме, учила и софтвера и њихово даље развијање
у циљу повећања степена информатичке писмености код свих
запослених на Факултету;
· Иницирање нових и унапређење постојећих партнерстава са
релевантним субјектима из земље и иностранства;
· Наставити
организацију
наставног,
уметничког
и
уметничкоистраживачког процеса у складу са могућностима које
већ пружају пословни простор и опрема Факултета,
· Набавити додатне лиценциране софтвере и рачунарску опрему у
складу са потребама осавремењивања наставе, уметничке и
уметничко-истраживачке делатности,
· Успоставити уједначено висок квалитет бежичног интернета у
свим просторијама Факултета,
· Наставити са континуираним усавршавањем особља за ефикасно
коришћење опреме и софтвера у свакодневном раду.
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Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери
квалитета
У самовредновању и провери квалитета студенти докторских студија
учествују искључиво као испитаници. Међутим, постоји непосредна
комуникација студената са руководиоцем Департмана за дигиталне уметности,
управом Факултета, менторима и наставницима, која омогућава да све оцене и
примедбе студената буду на време прослеђене продекану за наставу и декану.
Студенти докторских студија, иако у ограниченом броју, учествују у провери
квалитета студијског програма и квалитета рада органа и служби Факултета. Са
оценама студената, њиховим предлозима и примедбама упознају се наставници
и сарадници, Управа Факултета и Наставно-научно веће.
SWOT анализа Стандарда 13:
СНАГЕ:
· Успостављене процедуре за редовну проверу квалитета од стране
студената (++)
· Мали број студената предвиђен акредитацијом омогућава
квалитативну оцену квалитета студијског програма (++)
· Устаљене процедуре пружају могућност да студенти самостално
предлажу мере за побољшање квалитета (+++)
· Устаљена пракса стављања резултата оцењивања квалитета на
увид свим студентима и запосленима на Факултету (+++)
СЛАБОСТИ:
· Формализација поступака приликом спровођења самоевалуације
може довести до демотивише студенте (++)
ШАНСЕ:
· Промена перспективе сагледавања реалних проблема и у оквиру
саме студентске популације (++).
ОПАСНОСТИ:
· Могућа погрешна употреба процеса студентског оцењивања, и од
стране наставника и сарадника и од стране студената (+).

Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 13
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· Континуирано подстицање студената на учешће и указивање на
значај самовредновања и оцењивања квалитета наставног
процеса и других ресурса,
· Детаљно информисање студената о процесима самовредновања,
контроле квалитета и о њиховим студентским правима.

Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера
квалитета
У склопу самовредновања и периодичне провере квалитета, Комисија за
обезбеђење квалитета (независан орган који има посебну надлежност у
области самовредновања и праћења квалитета на Факултету) нарочиту пажњу
усмерава на резултате студентског вредновања стручног рада и педагошких
способности наставника, задовољства студената квалитетом студијског
програма и радом органа и служби Факултета.
Анализе студентских евалуација редовно се обављају од оснивања
Факултета, уз поступно повећање броја испитаних студенатa, чиме се повећава
поузданост изведених закључака у извештајима Комисије.
У опису Стандарда 14 у делу извештаја који се односи на установу,
констатовано је да је Комисија у овом мандату предузела низ повезаних
активности како би се на нивоу Факултета ојачала и систематски развила
култура квалитета. У склопу тих активности приоритет је било обезбеђивање
редовног испитивања ставова студената и анализе подататака које дају
студенти, као директни учесници наставног процеса. Стога се оцењује да су
најважније активности Комисије повезане са развијањем поузданијих
инструмената намењених испитивању ставова студената.
SWOT анализа Стандарда 14:
СНАГЕ:
· Редовне провере квалитета путем студентских евалуација (++)
· Устаљене процедуре пружају могућност да студенти самостално
предлажу мере за побољшање квалитета (+++)
· Устаљена пракса стављања резултата оцењивања квалитета на
увид свим студентима и запосленима на Факултету (+++)
СЛАБОСТИ:
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· Потреба за већим бројем запослених на административним и
техничким пословима за потребе осигурања и унапређења
квалитета (++)
· Потреба за даљом електронизацијом и дигитализацијом процеса
обезбеђења квалитета (++)
· Недовољан број повратних информација о квалитету
стечених компетенција дипломираних студената (++)
ШАНСЕ:
· Одржавање и унапређење сарадње са високообразовним
јединицама у земљи и региону са циљем размене искустава, а
самим тим и унапређења квалитета (+++)
· Побољшање сарадње Факултета и професионалних и стручних
удружења (++)
· Даље умрежавање са институцијама на националном и
међународном нивоу и усаглашавање стратегије са другим
престижним високошколским институцијама у земљи и
иностранству (+++)
ОПАСНОСТИ:
· Општи однос према систему вредновања квалитета у академском
окружењу демотивише све укључене стране да се ангажују у
систему обезбеђења квалитета (+++)
· Дисконтинуитет у размени информација о систему квалитета
са службама у оквиру универзитета (+++)
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· Интензивније указивати студентима на значај евалуације за
побољшање квалитета рада Факултета (путем информативних
радионица) како би се повећао одзив на попуњавање
евалуационих упитника и опште учешће у процесу провере
квалитета.
· Наставити интензивну сарадњу са институцијама на националном
и међународном нивоу.

Извештај о самовредновању установе и студијских програма
у периоду од школске 2017/18. до школске 2019/20. године

Стандард 15: Квалитет докторских студија
Упис на докторске студије и извођење докторских студија
регулисани су Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилником о
докторским студијама. Спремност установе за извођење докторских студија
проверена је на основу: броја одбрањених докторских дисертација у
извештајном периоду, односа броја наставника на докторским академским
студијама уметности и броја наставника укључених у уметничкоистраживачке
и уметничке пројекте, квалитета уметничког и уметничкоистраживачког рада
наставника ангажованих на студијском програму докторских студија и
остварене сарадње са релевантним установама из области културе и
уметности, као и продукцијских кућа у земљи и иностранству.
Број наставника на докторским академским студијама уметности је
једанаест према акту о акредитацији. Квалитет уметничкоистраживачког и
уметничког рада ментора на докторским академским студијама уметности
може се установити на основу пописа радова за претходне три године са
категоризацијом тих радова. Анализа показује да су наставници стално
запослени на Факултету у току те три године остварили значајне резултате у
областима аудиовизуелних уметности и сродним уметничким областима.
Структура програма. Студијски програм докторских студија траје три
године (шест семестара), а одвија се у два семестра годишње, од којих сваки
траје 15 недеља. Испуњавањем свих обавеза из курикулума студент стиче
укупно 180ЕСПБ. Студијски програм докторских студија има више од 50% ЕСПБ
предвиђених за реализацију докторског уметничког пројекта: Истраживачки
пројекат: припрема и одбрана нацрта докторског уметничког пројекта (10
ЕСПБ); Истраживање и припрема докторског уметничког пројекта (30 ЕСПБ);
Израда и одбрана докторског уметничког пројекта (30 ЕСПБ); Истраживачки
пројекат: Кратки играни филм (10 ЕСПБ); Истраживачки пројекат:
Документарни филм (10 ЕСПБ) Филм: од сценарија до великог платна 1 и 2 (20
ЕСПБ), што износи 110 поена од укупно 180 ЕСПБ.
Избор ментора и његове обавезе регулисани су Статутом Универзитета
Сингидунум у Београду и Правилником о докторским студијама на Факултету
за медије и комуникације. Предлог ментора и Комисије за процену предлога и
оцену докторског уметничког пројекта који даје Наставно-научно веће
Факултета за медије и комуникације потврђује Веће Департмана за
последипломске студије Универзитета Сингидунум.

SWOT анализа Стандарда 15:
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СНАГЕ:
· Постоје надлежни органи и изграђен систем праћења квалитета
докторских студија: напредовања докторанада, броја студената по
ментору, односа дисертација у припреми и одбрањених
дисертација (++),
· Редовност јавног објављивања докторских
извештајима у репозиторијуму (+++),

дисертација

са

· Успостављен систем праћења квалитета студијског програма
докторских студија у складу са новим студијским програмом (+),
· Ефикасност Департмана за дигиталне уметности (+++),
· Адекватни просторни, технички, технолошки, информатички,
наставни и ненаставни капацитети за извођење студијског
програма (+++),
· Доступност наставника и достојанствен однос са студентима
(+++).
СЛАБОСТИ:
· Студенти који студирају уз рад не могу у редовном трогодишњем
року да окончају студије (++),
· Недовољно знање језика отежава коришћење стране литературе
(+),
ШАНСЕ:
· Интензивирање уметничког и уметничкоистраживачког рада и
међународне сарадње (++),
· Осавремењивање програма уметничких докторских студија и
наставних метода у складу са променама у аудиовизуелним
уместностима (+++),
· Интензивирање сарадње са другим високошколским установама и
организацијама из области уметности и културе, реализација
програма мобилности (++).
ОПАСНОСТИ:
· Тешкоће да се ангажују компетентни наставници из других
установа због неформалне препреке у виду забране наставном
особљу са државних високошколских установа да сарађују са
приватним високошколским установама (+).
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Предлог мера и активности за унапређење квалитета докторских
студија
Организацију и реализацију докторских академских студија уметности,
као и све стручне послове у вези са докторским академским студијама
уметности, Факултет спроводи у складу са свим прописаним принципима и
стандардима трећег нивоа високошколског образовања Републике Србије.
Комисија оцењује да би у наредном периоду, ради побољшања квалитета
студијског програма Савремене студије филма на докторским академским
студијама уметности требало спровести следеће мере и активности:
· Подстаћи
наставнике
на
интензивнији
уметнички
и
уметничкоистраживачки рад, како би у што већем броју остварили
услове да буду ангажовани на докторским академским студијама
уметности као наставници и ментори.
· Унапредити сарадњу са другим институцијама из области
уметности и културе, као и са продукцијским кућама у земљи и
иностранству.
· Искористити предности које пружа процес самовредновања и
акредитације за унапређење свих процеса везаних за квалитет
студијског програма Савремене студије филма на докторским
академским студијама уметности;
· У будућности периодично преиспитивати критеријуме за упис на
докторске студије;
· Испитати могућности учешћа у међународним уметничким
пројектима
и
перманентно
трагати
за
партнерским
институцијама, како би се докторандима створили бољи услови
кроз учешће на тим пројектима;
· Доследно спроводити сва правила и држати се критеријума који
гарантују квалитет докторских уметничких пројеката;
· Мотивисати студенте докторских студија за активније
укључивање у процедуре за унапређење квалитета докторских
студија;
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ПРИЛОЗИ УЗ ОЦЕНУ КВАЛИТЕТА
НОВИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Стандард 4
Табела 4.1. Листа свих студијских програма који су акредитовани на
високошколској установи са укупним бројем уписаних студената на свим
годинама студија у текућој и претходне 2 школске године
Табела 4.2. Број и проценат дипломираних студената (у односу на број
уписаних) у претходне 3 школске године у оквиру акредитованих студијских
програма. Ови подаци се израчунавају тако што се укупан број студената који су
дипломирали у школској години (до 30. 09.) подели бројем студената уписаних
у прву годину студија исте школске године. Податке показати посебно за сваки
ниво студија.
Табела 4.3. Просечно трајање студија у претходне 3 школске године. Овај
податак се добија тако што се за студенте који су дипломирали до краја
школске године (до 30.09.) израчуна просечно трајање студирања. Податке
показати посебно за сваки ниво студија.
Прилог 4.1. Анализа резултата анкета о мишљењу дипломираних студената о
квалитету студијког програма и постигнутим исходима учења.
Прилог 4.2. Анализа резултата анкета о задовољству послодаваца стеченим
квалификацијама дипломаца

Стандард 7
Табела 7.1 - Преглед броја наставника по звањима и статус наставника на
високошколској установи (радни однос са пуним и непуним радним временом,
ангажовање по уговору)
Табела 7.2 - Преглед броја сарадника и статус сарадника на високошколској
установи (радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по
уговору)
Прилог 7.1. Правилник о избору наставника и сарадника
Прилог 7.2. Однос укупног броја студената (број студената одобрен
акредитацијом помножен са бројем година трајања студијског програма) и
броја запослених наставника на нивоу установе
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Стандард 9
Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи
Табела 9.2. Попис информатичких ресурса
Прилог 9.1 Општи акт о уџбеницима
Прилог 9.2. Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници
запослени на високошколској установи (са редним бројевима)
Прилог 9.3. Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори
наставници запослени на установи са бројем наставника на установи

Стандард 10
Табела 10.1 - Број ненаставних радника стално запослених у високошколској
установи у оквиру одговараjућих организационих јединица
Прилог 10.1. Шематска организациона структура високошколске установе
Прилог 10.2. Aнализа резултата анкете студената о процени квалитета рада
органа управљања и рада стручних служби

Стандард 11
Табела 11.1 - Укупна површина (у власништву високошколске установе и
изнајмљени простор) са површином објеката (амфитеатри, учионице,
лабораторије, наставне базе, организационе јединице, службе)
Табела 11.2 - Листа опреме у власништву високошколске установе која се
користи у наставном процесу и научноистраживачком раду
Табела 11.3. Наставно-научне и стручне базе

Стандард 12
Прилог 12.1. Финансијски план
Прилог 12.2. Финансијски извештај за претходну календарску годину

Стандард 13
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Прилог 13.1 Документација која
самовредновању и провери квалитета

потврђује

учешће

студената

у

Прилог 13.2 - Анкете студената

Стандард 14
Прилог 14.1 Информације презентоване на сајту високошколске установе о
активностима које обезбеђују систематско праћење и периодичну проверу
квалитета у циљу одржавања и унапређење квалитета рада високошколске
установе.

Стандард 15
Прилог 15.1 Правилник докторских студија
Прилог 15.2 Извод из Статута који регулише докторске студије
Прилог 15.4 Правилник о избору ментора
Прилог 15.5 Поступак израде и одбране докторске дисертације и докторског
уметничког пројекта
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ЗАКЉУЧНЕ ОЦЕНЕ KOMИСИЈЕ ЗА
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА

Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета
Факултет за медије и комуникације испуњава стандард 1. будући да има
усвојен стратешки документ за обезбеђење квалитета који одређује мисију и
визију установе, основне циљеве и области обезбеђења квалитета и смернице
за унапређење квалитета у даљем раду. Стратешки документ разрађен је
акционим плановима који се доносе на годишњем нивоу.

Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета
Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета примењују се у оквиру
свих делатности реализованих у установи. На Факултету успешно делује
Комисија за обезбеђење квалитета, која прати испуњеност стандарда
ввалитета. Делатност надлежних органа управљања, пословођења, као и
стручних органа усмерена је такође на проверу испуњености квалитета
установе.

Стандард 3: Систем за обезбеђење квалитета
На Факултету постоји формално успостављен независни орган задужен
за праћење квалитета, који чине наставници, сарадници, запослени у
ваннаставном сектору и представници студената. Успостављени систем за
обезбеђење квалитета унапређен је кроз континуирани и ефикасни рад
Комисије за обезбеђење квалитета. У активности на контроли квалитета
укључују се, у склопу својих надлежности, Савет, декан и продекани и
Студентски парламент.

Стандард 4: Квалитет студијског програма
Квалитет студијских програма Факултета за медије и комуникације на
свим нивоима студија обезбеђује се крoз праћење и проверу остваривања
циљева програма, структуре, радног оптерећења студената, уз настојање да се
наставни садржаји осавремене, у складу са иностраним студијским програмима
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и потребама да се обезбеди конкурентност наших студената. Оцене студената
показују да је задржан висок ниво квалитета студијских програма. Квалитет
студијских програма редовно се прати се на основу података из анкета
студената и других расположивих података, а дозвољеним мањим изменама
настоји се обезбедити квалитет. На препоруку студената, бројним
ваннаставним активностима омогућено је студентима стицање практично
примењивих знања и вештина.

Стандард 5: Квалитет наставног процеса
Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз интерактивност наставе,
укључивањем примера из праксе и студија случаја у наставу, кроз
професионални и коректан однос наставника и сарадника према студентима,
благовременим утврђивањем и поштовањем планова рада по предметима и
сталним праћењем редовности и квалитета наставе, уз настојање да се
предузму корективне мере када се установе пропусти у остваривању квалитета.
Квалитет наставног процеса се прати, оцењује и унапређује на начин како је то
предвиђено стандардима, актима Факултета и Универзитета Сингидунум.
Успостављен је систематски и континуирани процес праћења, мерења и
унапређења квалитета наставе и наставног процеса. Наставни процес је
повезан са бројним ваннаставним активностима којима студенти стичу
потребне вештине и јачају своје компетенције.

Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и
стручног рада
У свом раду Факултет за медије и комуникације остварује јединство
образовног, научноистраживачког, уметничкоистраживачког и стручног рада,
настојећи да унапреди резултате научноистраживачког рада и укључи их у
наставни процес. Факултет је акредитован као научноистраживачка установа и
испуњава услове из стандарда 6. На Факултету одувек постоји добро
организована и квалитетна издавачка делатност и развијена стручна
активност наставника и сарадника, а пажња се посебно посвећује
интензивирању научноистраживачких активности. У даљем периоду требало
би јачати научну сарадњу са научноистраживачким институтцијама у земљи и у
иностранству.

Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника
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Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим кадровским
планирањем и избором наставника и сарадника на јавном конкурсу,
обезбеђивањем услова за њихово усавршавање и несметано напредовање у
наставничким звањима. Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се кроз
процедуре избора у којима учествују стручни орган Факултета и органи
Универзитета, уз доследно поштовање прописаних стандарда.

Стандард 8: Квалитет студената
Квалитет студената обезбеђује се селекцијом студената приликом уписа
и током студија, на унапред прописан и јавни начин у складу са прописима.
Систематски се проверава пролазност студената по предметима, годинама,
студијским програмима и предузимају корективне мере, на основу разговора са
наставником, у случају уочених неправилности у оцењивању или великих
дискрепанци у пролазности студената по предметима.

Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и
информатичких ресурса
Квалитет уџбеника, литературе и информатичких ресурса обезбеђен је у
складу са садржајем, циљевима и исходима студијских програма. У складу са
потребама наставе редовно се осавремењују обавезна и допунска литература на
предметима. Студентима свих нивоа студија доступан је довољан број
библиотечких и информатичких ресурса. Библиотечки фонд се редовно
употпуњује. Студентима су на Факултету на располагању бежични приступ
интернету и довољан број рачунара, као и читаоница.

Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом
и квалитет ненаставне подршке
Квалитет управљања Факултетом за медије и комуникације и квалитет
ненаставне подршке обезбеђују се утврђивањем надлежности и одговорности
органа управљања, стручног органа Факултета и стручних служби, и
систематским праћењем и унапређењем њиховог рада. Факултет за медије и
комуникације обезбеђује потребан број и квалитет ненаставног особља у
складу са стандардима за акредитацију, чији се рад оцењује високим оценама у
студентским анкетама.

Стандард 11: Квалитет простора и опреме

Извештај о самовредновању установе и студијских програма
у периоду од школске 2017/18. до школске 2019/20. године

Квалитет простора и опреме обезбеђује се у складу са врстом, обимом,
структуром и садржајем студијских програма који се на Факултету остварују.
Факултет за медије и комуникације обавља своју делатност у простору укупне
површине 3.360 квадратних метара. Простор одговара броју студената.
Студентима је доступна рачунарска опрема и бежични интернет. Квалитет
простора и опреме одговара стандардима.

Стандард 12: Финансирање
У складу са прописима и актима Факултета, обезбеђено је стабилно
финансирање, финансијско планирање и транспарентно коришћење
финансијских средстава. Стабилност финансирања уочљива је у дужем периоду.

Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери
квалитета
Факултет за медије и комуникације омогућава студентима да остваре
значајну улогу у процесу обезбеђења квалитета, кроз рад Студентског
парламента, учешћем у раду органа Факултета (посебно Наставно-научног већа
и Комисије за обезбеђење квалитета) и анектирањем студената о раду установе
и квалитету студијских програма. Студенте би требало још више мотивисати да
се укључе у процесе самовредновања. То се нарочито односи на студенте
постдипломских студија.

Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера
квалитета
На Факултету за медије и комуникације
су разрађене процедуре и
евалуациони упитници за прикупљање потребних информација о обезбеђењу
квалитета. Ти подаци се систематски прикупљају и обрађују. Факултет може
унапредити квалитет анкета и начин обраде података из анкета.

Стандард 15: Квалитет докторских студија
Квалитет докторских студија се одржава на високом нивоу захваљујући
квалитету наставника и сарадника, ненаставној подршци и посебно
подстицањем научно-истраживачких вештина докторанада. Рад у малим
групама омогућава интерактивност и могућност да се наставници посвете
студентима на адекватан начин.

