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ИЗВЕЩТАЈ П САМПВРЕДНПВАОУ 2014-2017 

ФАКУЛТЕТ ЛИКПВНИХ УМЕТНПСТИ 

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНПСТИ У БЕПГРАДУ 

 

УВПД 

Факултет ликпвних уметнпсти је виспкпщкплска устанпва кпја делатнпст виспкпг пбразпваоа 
пбавља у пквиру пбразпвнп-уметнишких и пбразпвнп-наушних ппља Уметнпст и Друщтвенп-
хуманистишке науке.  
Факултет је виспкпщкплска јединица у саставу Универзитета уметнпсти у Бепграду. 
Псниваш Факултета је Република Србија, кпја у складу са закпнпм врщи права и дужнпсти 
псниваша. 
 

Циљеви виспкпг уметнишкпг пбразпваоа на Факултету су: 
1) пренпщеое уметнишких, наушних, педагпщких и струшних знаоа и вещтина; 
2) унапређеое уметнишкпг стваралащтва и  развпј науке п уметнпсти; 
3) пбезбеђиваоа уметнишкпг, наушнпг и струшнпг ппдмлатка; 
4) пружаое мпгућнпсти ппјединцима да ппд једнаким услпвима, стекну виспкп пбразпваое и 

да се пбразују тпкпм шитавпг живпта; 
 

 
Принципи пбављаоа делатнпсти виспкпг пбразпваоа на Факултету су:  

- академске слпбпде и аутпнпмија, 
- јединствп наставе и уметнишкпг и наушнп-истраживашкпг рада, 
- пбезбеђеое квалитета и ефикаснпсти студираоа, 
- усклађиваое са еврппским системпм виспкпг пбразпваоа, 
- ушещће студената у управљаоу и пдлушиваоу, ппсебнп у вези питаоа пд знашаја за 

квалитет наставе, 
- афирмација кпнкуренције пбразпвних, уметнишких и истраживашких услуга, са циљем 

ппвећаоа квалитета и ефикаснпсти виспкпщкплскпг система, 
- птвпренпст према јавнпсти и грађанима, 
- уважаваое хуманистишких и демпкратских вреднпсти и традиције и ппщтпваое људских 

права и слпбпда. 
 

***** 

Факултет је пснпван 1937. гпдине кап Академија ликпвних уметнпсти, а пд 1973. гпдине нпси 
назив Факултет ликпвних уметнпсти. 
Назив устанпве у правнпм прпмету је: 
Универзитет уметнпсти у Бепграду, Факултет ликпвних уметнпсти, са пптпунпм пдгпвпрнпщћу. 
Скраћени назив Факултета је: ФЛУ. 
Седищте Факултета је у Бепграду, улица Париска 16, Ппщтина Стари град. 
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Пснпвна делатнпст Факултета је делатнпст виспкпг пбразпваоа у пквиру кпје Факултет пбавља 
уметнишку, наушнп-истраживашку, експертскп-кпнсултантску и издавашку делатнпст, а мпже 
пбављати и друге ппслпве кпјима се кпмерцијализују резултати уметнишкпг, педагпщкпг, наушнпг и 
истраживашкпг рада, ппд услпвпм да се тим ппслпвима не угрпжава квалитет наставе. 
Факултет пбавља пбразпвнп уметнишку делатнпст у пбласти ликпвних уметнпсти и пбразпвнп-
наушну делатнпст у пбласти теприје ликпвних уметнпсти. 
Факултет пбразује струшоаке за сампстални уметнишки, педагпщки и наушни рад. 
 

Факултет пстварује свпју пбразпвну делатнпст прекп пдсека кап наставнп-прганизаципних 
јединица. На Факултету делују пдсеци: 

- Сликарски 
- Вајарски   
- Графишки 
- Нпви медији 
- Теприја ликпвних уметнпсти 

 
Кап ваннаставна прганизаципна јединица за пбављаое струшних,  уметнишких, наушних, 
дпкументаципних, ппмпћних и слишних ппслпва пд директнпг интереса за прпцес наставе, на 
Факултету је прганизпвана Служба струшне ппдрщке настави, у шијем саставу делују: 

- Библиптека ФЛУ 
- Галеријa ФЛУ 
- Збирка графишких листпва студената, сарадника и наставника Факултета. 

 

Кап наставнп прганизаципне јединице без свпјства правнпг лица, у служби пснпвне делатнпсти и 
кпмерцијализпваоа резултата уметнишкп-наушнп-истраживашкпг рада устанпве, на Факултету су 
пснпвани: 

- Центар за графику и визуелна истраживаоа „Академија“ 
- Центар за развпј уметнишкпг ливеоа Вајарскпг пдсека ФЛУ. 

 
 

Кап ваннаставна прганизаципна јединица Факултета за пбављаое струшних правних, 
административних, статистишких, рашунпвпдствених, коигпвпдствених, технишких и ппмпћних 
ппслпва пд интереса за Факултет и све ушеснике у пбразпвнпм прпцесу, прганизпван је 
Секретаријат Факултета, у шијем саставу делују: 

- Правнп-административна служба 
- Служба за студентска питаоа и наставу 
- Екпнпмскп-финансијска служба 
- Технишка служба. 

 

 

Факултет извпди прпграме на сва три нивпа студија – пснпвне академске студије, мастер 
академске студије и дпктпрске студије уметнпсти.  
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Накпн вищедеценијске прганизације студираоа у виду петпгпдищоих студија и, накпн тпга, 
двпгпдищоих магистарских студија, пд 2010. дп 2016. пснпвне студије су трајале три гпдине (180 
ЕСПБ), мастер студије две гпдине (120 ЕСПБ), а устанпвљене су и дпктпрске студије уметнпсти у 
трајаоу пд три гпдине (180 ЕСПБ). Нпвпм акредитацијпм  устанпве 2016. гпдине (612-00-
00848/2016-06, пд 18.11.2016) студије су прганизпване кап пснпвне – у трајаоу пд шетири гпдине 
(240 ЕСПБ), мастер (60 ЕСПБ) и дпктпрске студије (180 ЕСПБ). 

Прган управљаоа је Савет факултета, а прган ппслпвпђеоа декан, кпме у раду и врщеоу функције 
ппмажу прпдекани за наставу, финансије и међунарпдну и међуфакултетску сарадоу, кап и 
студент прпдекан. 

На ФЛУ делују и струшни пргани – Наставнп-уметнишкп веће, Избпрнп веће, већа пдсека, 
Кадрпвска кпмисија, струшни кплегијум, Кпмисија за финансијска питаоа, а кап ппмпћна струшна и 
саветпдавна тела и кпмисије – Кпмисија за пбезбеђеое и кпнтрплу квалитета и Дисциплинска 
кпмисија. Ппвремене кпмисије су Наставна кпмисија, Кпмисија за студентска питаоа, Кпмисија за 
уметнишкп-наушни рад и сарадоу и Кпмисија за издавашку делатнпст. 

Такпђе, прган факултета је и Студентски парламент Факултета. 
Делатнпст Студентскпг парламента је заступаое и защтита права и интереса свих студената и 
разматраое питаоа и активнпсти пд интереса за студенте Факултета. Рад Студентскпг парламента 
је јаван. 
 

***** 

 

Пснпвне академске студије 

(увереое п акредитацији – 612-00-00570/2015-06 пд 24. 04. 2016.) 

Прпграм на свакпм пд шетири мпдула ПАС траје шетири гпдине пднпснп псам семестара, накпн 
кпјих студент стише укупнп најмаое 240 ЕСПБ и зваое Диплпмирани ликпвни уметник. У дпдатку 
диплпми је наведен назив мпдула кпји дефинище уметнишки прпфил такп да заврщеткпм 
прпграма студент мпже да стекне академски назив: Диплпмирани ликпвни уметник – сликар, 
Диплпмирани ликпвни уметник – вајар, Диплпмирани ликпвни уметник – графишар или 
Диплпмирани ликпвни уметник – нпви медији. 

Циљ прпграма је стицаое знаоа, вещтина и прпфесипналних кпмпетенција у дпмену ликпвних 
уметнпсти, уметнишких теприја, наука п уметнпсти и ликпвне педагпгије. Прпграм представља 
пснпву за наставак щкплпваоа на мастер академским и на дпктпрским студијама ликпвних 
уметнпсти или интердисциплинарних наука. 

 

Ппщти циљеви пвпг студијскпг прпграма су у функцији фпрмираоа запкружених, глпбалнп 
релевантних прпфесипналних кпмпетенција у пбласти ликпвних уметнпсти, и пбухватају: 

- Ликпвнп, технишкп и тепријскп припремаое струшоака за сампсталан и тимски креативни рад у 
пбласти савремених ликпвних уметнпсти, 

- Стицаое практишних вещтина у третману разлишитих ликпвних ппјава и у реализацији ликпвнпг 
дела, 

- Развијаое перцептивне пажое и ликпвнпг мищљеоа и ушврщћиваое ликпвнпг памћеоа, 
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- Ппдстицаое имагинације и инвентивнпсти, 

- Усвајаое знаоа п истприји и теприји уметнпсти и савременпј уметнишкпј фенпменплпгији, 

- Псппспбљаваое за активнп кприщћеое најмаое једнпг странпг језика, 

- Уппзнаваое савремених педагпщких пракси, принципа и метпда у ликпвнпм васпитаоу и 
пбразпваоу, 

- Псппспбљаваое за рад у ликпвнпј едукацији и у устанпвама културе, 

- Усппстављаое и негпваое критишкпг приступа савременпј уметнпсти култури, 

- Усппстављаое и негпваое прпфесипналне етике и друщтвене пдгпвпрнпсти. 

 

 

Мастер академске студије 

 

(увереое п акредитацији – 612-00-00571/2015-06 пд 24. 06. 2016.) 

 

Прпграм на свакпм пд шетири мпдула МАС траје једну гпдину пднпснп два семестра, накпн шега 
студент стише укупнп најмаое 60 ЕСПБ и зваое Мастер ликпвни уметник. У дпдатку диплпми је 
наведен назив мпдула кпји дефинище уметнишки прпфил такп да заврщеткпм прпграма студент 
мпже да стекне академски назив: Мастер ликпвни уметник – сликар, Мастер ликпвни уметник – 
вајар, Мастер ликпвни уметник – графишар или Мастер ликпвни уметник – нпви медији. 

Циљ прпграма је прпщириваое знаоа, развпј вещтина и унапређеое прпфесипналних 
кпмпетенција у дпмену ликпвних уметнпсти, уметнишких теприја, наука п уметнпсти и ликпвне 
педагпгије, стешених тпкпм пснпвних академских студија. Прпграм представља пснпву за 
дпктпрске студије у пбласти ликпвних уметнпсти или интердисциплинарних наука. Заврщеткпм 
прпграма студенти стишу и фпрмалне кпмпетенције за ппсап наставника предметне наставе или 
прпфеспра ликпвне културе у пснпвним и средоим щкплама. 

Прпграм је ппсвећен пбразпваоу и ппетишкпм прпфилисаоу друщтвенп пдгпвпрне стваралашке 
лишнпсти са глпбалнп релевантним прпфесипналним кпмпетенцијама, ликпвнп, технишки и 
тепријски псппспбљене за сампсталну и тимску реализацију слпжених уметнишких прпјеката, 
активне у прпдукцији, у истраживаоу и у пбликпваоу савремене уметнпсти и културе. 

 

 

Дпктпрске студије уметнпсти 

 

(увереое п акредитацији – 612-00-00569/2015-06 пд 08. 07. 2016.) 

 

Студијски прпграм Ликпвне уметнпсти, дпктпрске студије уметнпсти трају три гпдине, тј. щест 
семестара, нпсе 180 ЕСПБ и представљају ппследои степен пбразпваоа и  усаврщаваоа у пбласти 
ликпвних и визуелних уметнпсти. Пвај нивп студија мпгу ппхађати  студенти кпји су ппстигли 300 
ЕСПБ тпкпм претхпдних нивпа щкплпваоа на пснпвним и мастер академским студијама. 
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Циљ студијскпг прпграма Ликпвне уметнпсти, дпктпрске студије уметнпсти јесте развпј, 
реализација, активна пдбрана, презентација и прпмпција кпмплекснпг истраживашкпг уметнишкпг 
дела/прпјекта  кпнцептуалнп, тепријскп-метпдплпщки утемељенпг и изведенпг ппд надзпрпм 
ментпра а у пднпсу на актуелнпсти савремене уметнпсти и теприје уметнпсти и медија кап и у 
пднпсу на прилике глпбалнпг система уметнпсти и ппдрушје културе. 

 

Мисија рада Факултета ликпвних уметнпсти 

 

Кап саставни деп Универзитета уметнпсти у Бепграду, Факултет ликпвних уметнпсти представља 
један пд темеља виспкпщкплскпг пбразпваоа у пбласти уметнпсти у Србији. Факултет ликпвних 
уметнпсти је тпкпм 80 гпдина ппстпјаоа изградип преппзнатљив прпфил, заузеп ппсебнп местп у 
целпкупнпм пбразпвнпм систему Србије и фпрмирап генерације младих људи ппсвећених 
уметнпсти, ликпвнпј педагпгији  и стваралашкпм приступу живпту уппщте. 

 Мисија рада Факултета ликпвних уметнпсти у Бепграду је да ппдстише и развија  креативнпст и 
истраживашки дух кпд студената, наставника и сарадника Факултета. У циљу пствареоа свпје 
мисије, Факултет ликпвних уметнпсти је пбезбедип виспк квалитет рада на пснпвним, мастер и 
дпктпрским студијама, у пквиру студијских прпграма кпји пбједиоују истраживаоа у пбласти 
уметнишке праксе и теприје уметнпсти. Темељни принципи рада заснивају се на уппзнаваоу са  
разлишитим уметнишким пплазищтима и приступима кап и на изушаваоу щирпкпг спектра 
ликпвних медија и дисциплина, пд класишних дп најсавременијих. Студенти имају мпгућнпст  за 
реализацију радпва  у атмпсфери кпја ппдстише птвпренпст и разлишитпст кпнцепција уметнишкпг 
дела  и истпвременп развија кплегијалнпст и индивидуалнпст свакпг студента. 

Кап референтна виспкппбразпвна институција, Факултет ликпвних уметнпсти је кпнтинуираним 
унапређиваоем наставних курикулума, у складу са прпменама у уметнпсти и ппщтим духпм 
времена, ппставип виспке стандарде рада у пбласти  уметнишкпг пбразпваоа. П успещнпм  
испуоеоу мисије Факултета ликпвних уметнпсти у Бепграду најрешитије гпвпри велики брпј 
изузетних ликпвних уметника кпји су  заврщили студије на пвпј пвпј устанпви и пставили дубпк 
траг у ликпвнпј уметнпсти Југпславије и Србије. 

 

Визија рада Факутета ликпвних уметнпсти 

 

Визија будућег рада и развпја Факултета ликпвних уметнпсти у Бепграду заснива се на дпстизаоу 
највищих савремених академских стандарда и унапређиваоу квалитета рада устанпве у целини. У 
пбласти наставе је неппхпднп ппдићи на јпщ вищи нивп квалитет  свих студијских прпграма, 
нарпшитп пних кпји се заснивају на уметнишкпј пракси и представљају пкпсницу рада Факултета. 
Треба ппдржати инпвативне прпграме и ускладити традиципналне, прпверене вреднпсти 
наставних курикулума са прпменама у друщтву и пбразпвнпм прпцесу какп би се пстварили 
међунарпдни стандарди. Тп ће пмпгућити Факултету да настави да се развија у духу времена и 
дпбије запаженп местп на мапи српдних институција у Еврппи и свету.  
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Факултет ликпвних уметнпсти ће у нареднпм перипду наставити са активнпм међунарпднпм 
сарадопм, пре свега у пквиру прпграма Еразмус и мпбилнпсти студената и наставника Факултета. 
Брпј међунарпдних и регипналних прпјеката у кпјима ушествују наставници и студенти Факултета 
се перманентнп ппвећава и птвара нпве мпгућнпсти за развијаое сарадое у међунарпдним 
пквирима. Факултет ликпвних уметнпсти у Бепграду ће настпјати да међунарпдну сарадоу 
ппдигне на јпщ вищи нивп  и пмпгући наставницима и студентима Факултета да свпје струшнп 
усаврщаваое пстваре и на међунарпднпм плану. 

Факултет ликпвних уметнпсти у Бепграду је спреман да и убудуће пдгпвпри на захтеве кпје 
ппстављају највищи стандарди савременпг виспкпг пбразпваоа и пствари, кап крајои циљ, 
фпрмираое виспкп прпфесиналнпг, диплпмиранпг студента, сппспбнпг да сампсталнп настави са 
уметнишким радпм и на тај нашин дппринесе квалитету и разнпврснпсти савремене уметнпсти и 
културе Србије. 

 

Пплитика квалитета Факултета  

 
Пплитика квалитета представља пснпву за рад и развпј Факултета ликпвних уметнпсти и трајнп 
уређиваое пднпса унутар Факултета, кап и са оегпвим пкружеоем.  

 
Пснпве пплитике квалитета су услпвљене:  

 захтевима студената,  
 закпнскпм регулативпм у пбласти виспкпг пбразпваоа, 
 захтевима и резултатима развпја пбласти уметнпсти и наука, 
 пбразпвним трендпвима, 
 тежопм наставника ка сталнпм усаврщаваоу у пбласти уметнпсти, науке и педагпщкпг 

рада. 

У пплитици квалитета Факултет је ппредељен да пбезбеди: 

 виспк квалитет наставе; 
 виспк квалитет наставнпг и другпг пспбља; 
 виспк квалитет уметнишкп-истраживашкпг и наушнп-истраживашкпг рада; 
 виспк квалитет ппреме; 
 испуоеое захтева студената: 
 задпвпљеое захтева друщтва.  

 
П спрпвпђеоу пплитике  квалитета, кпја је уређена ппщтим актима устанпве - Статутпм  и ппсебнп 
Правилникпм п пбезбеђеоу и кпнтрпли квалитета, стара се, какп Кпмисија за пбезбеђеое и 
кпнтрплу квалитета, такп и Наставнп-уметнишкп веће, Избпрнп веће, Савет Факултета, декан, 
прпдекани, щефпви пдсека и сви заппслени на Факултету. 
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СТАНДАРД 1: СТРАТЕГИЈА ПБЕЗБЕЂЕОА КВАЛИТЕТА 

 Ппис стаоа, анализа и прпцена стандарда 1  

 

Факултет ликпвних уметнпсти у Бепграду је виспкпщкплска устанпва кпја у складу са Закпнпм п 
виспкпм пбразпваоу, пбавља делатнпст виспкпг пбразпваоа у пквиру пбразпвнп уметнишких и 
пбразпвнп наушних ппља Уметнпст и Друщтвенп хуманистишке науке. Тпкпм свпг вищедеценијскпг 
ппстпјаоа кпнтинуиранп негује мисију фпрмираоа, развпја и унапређиваоа уметнишких пракси из 
пбласти ликпвних уметнпсти истпвременп утемељујући их у валидним и виспкпреферентним 
знаоима п истприји, филпзпфији и теприји(ама) п/у ликпвним пднпснп визуелним уметнпстима. 
Циљ наставнпг прпцеса на устанпви је ппсвећен пбразпваоу друщтвенп пдгпвпрне стваралашке 
лишнпсти ликпвнп, технишки и тепријски псппспбљене за сампсталну и тимску реализацију 
слпжених уметнишких прпјеката, активне у прпдукцији, у истраживаоу и у пбликпваоу савремене 
уметнпсти и културе кап и фпрмираое ликпвних педагпга за све нивпе ликпвнпг васпитаоа и 
пбразпваоа кап и лишнпсти кпје су псппспбљене за рад у устанпвама културе. Пдржавајући пве 
циљеве крпз пплитику пбезбеђеоа квалитета устанпва је усмерена ка пдржаваоу најважнијих 
вреднпсти на кпјима ппшива једнп друщтвп. 

Стратегија пбезбеђеоа квалитета није фпрмалнп регулисана специфишним дпкуметима  -
Стратегијпм и Акципним планпм за оенп спрпвпђеое али јесте ппщтим актима устанпве Статутпм  
(шлан 50. Члан 57.) и ппсебнп ПРАВИЛНИКПМ П ПБЕЗБЕЂЕОУ И КПНТРПЛИ КВАЛИТЕТА 
ФАКУЛТЕТА ЛИКПВНИХ УМЕТНПСТИ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНПСТИ У БЕПГРАДУ дпнетим на пснпву 
шлана 50.Статута Факултета ликпвних уметнпсти у вези са шланпм 15. Закпна п виспкпм 
пбразпваоу и шланпм 57. Статута Факултета ликпвних уметнпсти кап и јавнп дпстпним дпкуметпм 
„Пплитика пбезбеђеоа квалитета“ (2008) кпјим је у складу са стандардима регулисана пплитика 
праћеоа квалитета рада устанпве.  Јавнп je дпступан – путем сајта факултета и ппщти Инфпрматпр 
п раду устанпве кпји садржи све релевантне инфпрмације п прганима управљаоа и ппслпвпђеоа 
факултета, струшним прганима и саветпдавним телима, прганизацији и наставнпм прпцесу, 
правилима, прпписима и правним актима устанпве, пбразпвним, наушнп-истраживашким и другим 
услугама кпје врщи Факултет кап и инфпрмацијама у ппседу и прпцедурама пдлушиваоима п 
истим шиме се пбезбеђује ппщта транстпарентнпст нашина функципнисаоа устанпве. Факултет 
кпнтинуиранп пд 2007. гпдине спрпвпди интерна истраживаоа п квалитету свпг наставнпг прпцеса 
и тп дпкументује истраживаоима и евалуацијама те ускладу са оима кпригује план и прпграм 
тпкпм акредитаципних циклуса. У пквиру пваквпг делпваоа у плану је фпрмалнп дефинисаое 
мисије и визије (Стратегија) кпју Факултет спрпвпди 80 гпдина у кпнтинуитету. 

На пснпву предпшенпг мпже се рећи да је Факулет ликпвних уметнпсти у Бепграду ппредељен да 
непрекиднп и систематски ради на унапређеоу квалитета свпјих наставних прпграма, да квалитет 
вреднује на пснпву јаснп дефинисаних мера пдређених Правилникпм п пбезбеђеоу и кпнтрпли 
квалитета кпјим  се дефинищу и субјекти пбезбеђеоа квалитета и тп је пре свега Кпмисија за 
кпнтрплу квалитета (ККК) у шијем саставу су заступљене све прганизаципне јединице устанпве а 
шији шланпви даље щире културу ппредељеоа за изградоу прганизаципне културе квалитета. 
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Прпцена испуоенпсти стандарда 1 
 
SWOT анализa 
 

Преднпсти:  

 Ппстпјаое стратещких дпкумената кпјима се регулище прпцес сампвреднпваоа и 
кпнтрпле квалита, Правилник  и пдредбе у пквиру Статута +++ 

 Дефинисане јасне мере за пбезбеђеое факултата Правилникпм п пбезбеђеоу и кпнтрпли 
квалитета +++ 

 Јаснп су дефинисани субјекти  пбебеђеоа квалитета и тп Кпмисија за кпнтрплу квалитета 
+++ 

 Дефинисане су пбласти пбезбеђеоа квалитета +++ 

 Устанпва је ппредељена за пплитику пбезбеђеоа квалитета +++ 

Слабпсти: 

 Јпщ увек недпвпљнп унапређена култура сампвреднпваоа ++ 

 Неажурнп спрпвпђеое дефинисаних мера++ 

Мпгућнпсти: 

 Фпрмалнп укљушиваое мисије и визије кпју спрпвпди Факултет дефинисаним правним 
актима  - креираое Статегије за пбезбеђеое кпнтпле квалитета и акципнпг плана за оенп 
спрпвпђеое+++ 

 Активније укљушиваое наставника и студената у креираое Стратегије+++ 

 Бпља ппвезанпст  пбразпвне, наушнпистраживашке и уметнишке делатнпсти+ 
 

Ппаснпсти: 

 Недпвпљна свест п знашају стратещкпг планираоа+++ 

 Неппстпјаое ресурса за спрпвеђеое мера дефинисаних акципним планпм за спрпвпђеое 
стратегије+++ 

 
 
Предлпг мера и активнпсти за унапређеое квалитета стандарда 1 
 

 дефинисаое Стратегије за унапређеое квалитета рада Факултета ликпвних уметнпсти 
кпјпм би се фпрмалнп реулисала вищедеценијска мисија устанпве кап и Акципни план за 
оенп спрпвпђеое 

 укљушиваое свих субјеката у прпцесу кпнтрпле квалитета би знатнп ппбпљщалп  ажурнп 
спрпвпђеое дефинисаних мера и ппдиглп културу негпваоа и прпвере квалитета рада 
устанпве. 
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Ппказатељи и прилпзи за Стандард 1 

 

Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења квалитета  

 

На основу члана 50. а у вези са чланом 57. Статута Факултета ликовних уметности у 

Београду (бр. 49/13 од 15.10.2011. године – пречишћен текст), Наставно-уметничко веће 

Факултета на 446. седници одржаној 07.02.2018. године, донело је: 

О Д Л У К У 

О именовању чланова Комисије за контролу квалитета у саставу: 

представници наставног особља: 

1. др Александра Јоксимовић, ред. проф. 

2. др ум. Драган Момиров, ред. проф.  

3. др ум. Миливој Павловић, доцент 

4. др ум. Горан Јовић, доцент 

5. др ум. Милица Ћебић, доцент 

6. др Бојана Матејић, доцент 

представник ненаставног особља: 

7. ДаркоЋурчић 

представници студената: 

8. Тодор Павловић, прва година мастер акдемских студија 

9. Лука Јендришек, прва година мастер акдемских студија 

 

Доставити : 

- Именованима 

- Архиви 

Декан Факултета ликовних уметности 

др ум. Димитрије Пецић, ред. проф. 
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СТАНДАРД 2: СТАНДАРДИ И ППСТУПЦИ ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА 

  

Ппис стаоа, анализа и прпцена стандарда 2  

 

Факултет ликпвних уметнпсти  регулище стандарде за пбезбеђеое квалитета следећим правним 
актима: Статутпм  Факултета ликпвних уметнпсти (шлан 50. Члан 57.), Правилникпм п пбезбеђеоу 
квалитета Факултета ликпвних уметнпсти Универзитета уметнпсти у Бепграду (Правилник) 
дпнетим на пснпву шлана 50. Статута Факултета ликпвних уметнпсти у вези са шланпм 15. Закпна п 
виспкпм пбразпваоу и шланпм 57. Статута Факултета ликпвних уметнпсти кап и јавнп дпстпним 
дпкументпм Пплитика пбезбеђеоа квалитета (2008). Правилникпм су утврђене надлежнпсти 
ппјединих субјеката у систему мера пбезбеђеоа квалитета (Кпмисија за кпнтрплу квалитета), кап и 
ппступци и пбласти за пбезбеђеое квалитета рада виспкпщкплске устанпве.  

 

Прпцена испуоенпсти стандарда 2 
 
SWOT анализa 
 

Преднпсти:  

 Прпцедуру кпнтрпле квалитета регулище Правна служба у складу са закпнским 
регулативама+++ 

 Кпнтрпла квалитета је дефинисана пдгпварајућим правим актима устанпве+++ 

Слабпсти: 

 Недпвпљна едукација субјеката у прпцесу прпвере квалитета +++ 

 Недпвпљнп актуелан Правилник п пбезбеђеоу квалитета Факултета ликпвних уметнпсти 
Универзитета уметнпсти у Бепграду  ++ 

Мпгућнпсти: 

 Ппстпји иницијатива у млађем кадру и међу студентима да се унапређују пбласти кпнтрпле 
квалитета +++ 

 Прганизпваое јавних расправа, иницијатива и едукације п систему кпнтрпле квалитета+++ 

 Увпђеое нпвих метпда и ппступака за кпнтрплу квалитета++ 

Ппаснпсти: 

 Стандарди за кпнтрплу квалитета дефинищу унифпрмне услпве за сва ппља 
универзитетскпг пбразпваоа не впдећи рашуна п специфишнпстима ппједнашних наушних и 
уметнишких пбласти +++ 
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Предлпг мера и активнпсти за унапређеое квалитета стандарда 2 
 

 ажурираое Правилника п пбезбеђеоу квалитета Факултета ликпвних уметнпсти 
Универзитета уметнпсти у Бепграду ++ 

 прганизпваое дпдатних активнпсти за субјекте у пбезбеђиваоу квалитета (јавне расправе, 
фпруми и кплегијуми, семинари, радипнице исл.) са ппсебним нагласкпм на активираое 
млађег наставнпг и ненаставнпг кадра кап и студената++ 

  дефинисаое нпвих метпда и ппступака за кпнтрплу кавалитета+++ 

 

 Ппказатељи и прилпзи за Стандард 2 

Прилпг 2.1. Усвпјени дпкумент - Стандарди и ппступци за пбезбеђеое и унапређеое  квалитета 

виспкпщкплске устанпве   

 

Правилник 

 

На основу члана 50.Статута Факултета ликовних уметности у вези са чланом 15. Закона о 

високом образовању и чланом 57. Статута Факултета ликовних уметности, Наставно 

уметничког већа на седници одржаној дана ________ доноси 

 

                              ПРАВИЛНИК О ОБЕЗБЕЂЕЊУ И КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА  

ФАКУЛТЕТА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ 

                                                                                       

Правилник о oбезбеђењу и контроли квалитета обухвата и регулише аспекте контроле 

свих видова наставе и испита и ваннаставних активности установе, начин рада Комисије 

за обезбеђење и контролу квалитета и поступке који се спроводе у случају непоштовања 

принципа рада прописаних Статутом Факулета ликовних уметности и овим Правилником. 

 

Члан 1. 

Поступке обезбеђења и контроле квалитета спроводи Комисија за обезбеђење и контролу 

квалитета (у даљем тексту Комисија). Одговорни за квалитет рада ФЛУ су сви учесници у 

наставном и ваннаставном процесу: наставници, сарадници, студенти, запослени у 
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ваннаставним организационим јединицима и остала лица формално укључена у рад 

установе. 

 

Члан 2. 

Комисију за обезбеђење и контролу квалитета бира НУ Веће јавним изјашњавањем на 

седници. Састав Комисије регулисан је Статутом ФЛУ. Начин заседања и евидентирања 

документације, регулисан је Статутом ФЛУ. О свом раду Комисија одговара Савету ФЛУ 

коме подноси извештаје најмање једном у семестру. Избор у састав чланова траје три 

године, после чега се понавља поступак избора. Један члан може више пута бити биран, 

а највише два пута у трајању од три године, ако је то предлог одсека или организационе 

јединице из које члан долази. 

  

                                                                       Члан 3. 

Комисија прати следеће области: а- наставни процес (предавања, рад у атељеу/класи, 

практичне сегменте наставе, консултације, испите и колоквијуме), услове за одвијање 

процеса (садржај процеса, техничке услове, материјалне услове),наставнике рад Одсека, 

постигнуће студената механизме организовања студената и б-опште активности-праћење 

субјективне процене квалитета наставе од стране наставника, студената и ваннаставног 

особља, рад библиотеке, студентске службе, финансијске службе, ливнице и осталих 

сегмената.Прати се и активност Центра за гафику и везуелна истваживања као и 

активност Галерије ФЛУ. 

 

 Обезбеђење система квалитета обухвата механизме праћења следећих стандарда:  

-Стратегију обезбеђења квалитета 

-стандарде и поступке за обезбеђење квалитета, 

-систем обезбеђења квалитета, 

-квалитет студијских програма, 

-квалитет наставног процеса, 

-квалитет научно-истраживачког, уметничког и стручног рада, 

-квалитет наставника и сарадника, 

-квалитет студената, 

-квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса, 
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-квалитет управљања и квалитет ненаставне подршке, 

-квалитет простора и опреме, 

-финансирање, 

-улогу студената  у самовредновању и провери квалитета,  

-систематско праћење и проверу квалитета. 

 

Члан 4. 

 

Обавеза документовања У циљу испуњавања постављених захтева наставници, Одсеци, 

управа ФЛУ, шефови одсека, студентска служба, секретаријат, финансијска служба и 

остале организационе јединице су дужне да воде уредну документацију о  настави и 

осатлим активностима и да је по потреби ставе на увид Комисији за обезбеђење и  

контролу квалитета. 

Обавезна документација обухвата: 

Ко је одговоран Документ 

Секретаријат Статут ФЛУ 

 Општа акта установе 

  

 Радне књижице 

 Радни уговори 

 Документација о изборима у звање 

 Документација о реизборима 

 Записници са седница НУ Већа 

 Текстови конкурса 

 Записници са састанака Савета ФЛУ 

 Радни материјал Комисије за 

обезбеђење и контролу квалитета 

Деканат Извештај рада за текућу годину 

 План рада за наредну годину 
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 Записници са састанака Наставне 

комисије 

 Записници са састанака Комисије за 

међународну сарадњу 

 Записници са састанака Комисије за 

финансијска питања 

Студентска служба Документација о уписаним студентима 

 Документација о положеним испитима 

 Документација о напредовању 

студената 

 Издате дипломе 

 Документација о дипломираним 

студенима свих нивоа 

 Друга административна акта 

Шефови одсека Књига предмета 

 Књига наставника 

 Збирне табеле наст. програма 

 Записници са седница одсека 

 Распоред наставе на програма 

Наставници Табела предмета 

 Биографија наставника 

 План рада за семестар 

 Евиденција долазака студената 

 Евиденција напредовања студената 

Финансијска служба Документација о финансијском 

пословању 

 Финансијски план за текућу годину 

 Инвентарска листа 

Библиотека ФЛУ Евиденција библиотечког фонда 

 Евиденција издавања књига 

Галерија ФЛУ  Годишњи план рада 
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 Извештај о раду за претходну годину 

Центар за графику и 

визуелна истраживања 

Годишњи план рада 

 

 

Извештај о раду за претходну годину 

Евиденција наставе стр. спец. студија 

Центар за развој 

уметни- 

чког ливења 

  

Годишњи план рада 

Извештај о раду за претходну годину 

Евиденција наставе стр. спец. 

студија 

  

Сталне и повремене комисије, су дужне да воде документацију о активностима која 

подразумева записнике са састанака и другу прописану документацију. За записнике 

одговара председник/ца сталне или повремене комисије. 

 

Члан 5. 

На основу тражене документације као и на основу увида у стање наставе, Комисија прати 

одвијање рада наставних и ваннаставних процеса. Уколико дође до значајнијег 

одступања између неопходне и реално постојеће документације, Комисија има право да 

затражи корекцију документовања, корекцију поступака одвијања активности или да 

предузме даље кораке. 

  

Члан 6. 

Комисија има право да поступа по молбама и жалбама од стране наставника, 

ваннаставног особља, студената или трећих лица укључених у рад установе, које се 

односе на квалитет рада ФЛУ. Постоји могућност директног, анонимног обраћања 

Комисији, уколико неко од страна сматра потребним. Поступак по молби и жалби 

подразумева евидентирање предмета, стављање предмета на дневни ред заседања 

Комисије и доношење одлуке о истом. Комисија предлаже одлуку декану ФЛУ. 

 

Члан 7. 

Обавезе наставника и сарадника у извођењу наставе: 

� редовно извођење свих облика наставе у складу са објављеним планом и 
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програмом 

� поштовање термина часова теоријске и стручне наставе, као и 

дужине трајања часова 

� није дозвољено да уместо наставника наставу обавља сарадник или неко 

друго лице, које по закону нема право да држи предавања 

� у време одржавања редовне наставе (теоријске и стручне) није дозвољено 

истовремено обављање било којих других делатности  

� поштовање принципа Кодекса о понашању УУ 

Обавезе студената везане за процес наставе: 

� редовно похађање и активно учешће у свим облицима наставе 

� поштовање термина почетка и завршетка наставе 

� поштовање етичких принципа у току рада 

� није дозвољено ометање наставе на било који начин 

� није дозвољено неодговорно понашање према опреми и потрошном материјалу у 

току стручне наставе 

Извођење наставе у складу са одредбама овог члана подложно је контроли од стране 

Комисије, а за поштовање ових одредби одговоран је сваки наставник или сарадник, 

шефови одсека и студенти. 

 

За стално праћење квалитета наставе на одсецима одговоран је шеф одсека. 

 

Члан 8. 

Најмање у трогодишњем периоду Комисија организује и изводи студентску, наставничку и 

ваннаставну евалуацију. Правила анкетирања одређена су Правилником о анкетирању 

Универзитета уметности у Београду. Према могућностима, Комисија организује и изводи 

самосталне евалуације и анкетирања и подстиче наставнике да изграде своје 

евалуационе приступе.  
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Резултати евалуације доступни су свим учесницима у раду установе. У случају потребе и 

постојања негативних налаза, Комисија има право да предузме кораке да се проблеми 

додатно испитају и превазиђу. 

 

                                                                    Члан 9. 

Најмање једном у трогодишњем периоду, Комисија врши директан обилазак наставних и 

ваннаставних активности. Посета се изводи према унапред утврђеном плану, са унапред 

припремљеним формуларом о посети. Посету врше најмање два члана Комисије после 

чега се сачињава извештај о посети. Извештаји су саставни део документације о раду 

Комисије и прилажу се уз осталу документацију. Чувају се у секретаријату и доступни су 

осталим запосленима и представницима студентског парламента само уз писмени захтев 

и образложење.  

 

Члан 10. 

Заседања Комисије се организују најмање четри пута у току семестра. Именовани 

чланови Комисије су обавезни да присуствују заседањима. Подржава се активно учешће 

представника студената. Заседањима изузетно може присуствовати шири састав 

учесника, уколико се одлучује о битним питањима везаним за њих. Комисија именује 

председника као и представника при Одбору за контролу квалитета Универзитета 

уметности у Београду.  

 

Члан 11. 

Комисија прати извођење свих облика наставе укључујући и испите, анализира 

прикупљене податке и подноси извештај о раду Комисије најмање једном у семестру 

Наставно уметничкон већу  и Савету факултета. 

Комисија врши контролу квалитета наставе кроз: 

� обилазак свих облика наставе и испита без претходне најаве 

� праћење примедби студената 

� спровођење анонимних анкета о реализованој настави међу свим студентима који 

су редовно похађали наставу 

� праћење успеха студената за сваки предмет 

� праћење пролазности студената на испиту за сваког наставника појединачно 
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� увидом у обавезну документацију. 

 

Члан 12. 

Комисија има право приступа свим документима и подацима који се односе на наставу у 

ваннаставне процесе, а који су наведени овим Правилником. 

 

Члан 13. 

У случају неиспуњавања или кршења одредби Статута, овог Правилника или других 

правилника којима се регулише рад ФЛУ од стране наставника, сарадника, ваннаставног 

особља или студената, Комисија је дужна да одмах писмено обавести декана, Савет као и 

тело одговорно за тај сегмент рада. О евентуалним санкцијама и мерама одлучује Декан 

и Савет факултета у складу са Законом и Статутом. 

                                                                     Члан 14. 

Документ „Стандарди и поступци за праћење и контролу квалитета рада ФЛУ“ коју је 

сачинила Комисија и који је јавно публикован документ је прилог овог Правилника. 

Документом се ближе објашњавају механизми, начини и временски оквири праћења 

квалитета, као и одговорност за њихово спровођење. 

Члан 15. 

Правилник ступа на снагу даном усвајања на седници НУ Већа. 

 

 

                                                                                      Председник наставно уметничког већа  

                                                                                                                                                    

декан Факултета ликовних уметности 

                                                                                                                                                      

мр Слободан Роксандић, ред.проф. 
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Прилпг 2.3. Усвпјени гпдищои извещтаји п раду  усппстављенпг  тела  (кпмисије, пдбпра, центара) 

за унутращое псигураое квалитета виспкпщкплске  устанпве 

 

ИЗВЕШТАЈ КПМИСИЈЕ ЗА КПНТРПЛУ НАСТАВЕ 

 

Састанак је пдржан 24. 10. 2017. у следећем саставу: ред прпф Радпмир Кнежевић, ред прпф 

Мрђан Бајић, ред прпф Бпјана Шкпрц, ван. прпф Владимир Вељащевић, студент прпдекан Тпдпр 

Павлпвић, представник Вајарскпг пдсека Впјислав Матић и председник Кпмисије дпцент Биљана 

Ђурђевић.  

Студент прпдекан Тпдпр Павлпвић и представник Вајарскпг пдсека Впјислав Матић, кпји су 

нас известили п прпблемима углавнпм технишке прирпде, пре свега везани за Вајарски пдсек.  

Студенти су захтевали и изнели следеће примедбе: 

- Прва помоћ на Вајарском одсеку се не допуњава редовно, или је нема.  
- Неопходност постојања показне табле за управљање алатом на Вајарском одсеку. 
- Неопходност постојања показне табле за давање прве помоћи на Вајарском одсеку. 
- Недостатак заштитне опреме на Вајарском одсеку. 
- Проблем замене професора цртања на Вајарском одсеку (замена за доц. Г. Глида 

распоређена на три предавача). 
- Хемијски тест воде. 
- Сапун у свим зградама. 
- Тоалет папир у свим зградама. 
- Столар и његов рад са инветаром. 
- Проблем прозора на Сликарском одсеку у згради у Мила Милуновића бр.1. 
- Цурење на плафону у класи проф. Д. Илић. 
- Избацивање модела Игора због недоличног понашања током наставе. 
- Испитни рок и завршна изложба се преклапају, молба студената је да се та два раздвоје. 
- Преклапање изборних предмета на IV години основних студија. 

Студентска служба дала је своје примедбе на истом састанку. Обавештени смо да студенти 

не препознају обавезу пријављивања испита из Историје уметности и Поетикe ХХ века на I години 

мастер студија, те се овом приликом моле предавачи да предоче студентима обавезу пријаве ових 

испита. 

Крајем новембра и почетком децембра рађена је евалуација наставног и ненаставног особља 

за школску 2016/17, као део обавезе Факултета према акредитованом програму, анкета је урађена 

према већ постојећој са Универзитета уметности у Београду, исти тип анкете користила су и 

остала три уметничка факултета.  

На основу анкете добијени су следећи резултати 
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1. Оцена рада ненаставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-

5) анкету радила I година основних студија, урађена на узорку од 30 студената: 

 

- Деканат: 3,500313  

- Студентска служба: 3,26  

- Секретаријат: 3,59  

- Финансијска служба: 3,53 

- Библиотека 4,59  

- Помоћно-техничка служба: 3,80  

- Галерија ФЛУ 4,59  

- Центар за графику: 4,05  

 

 

2. Оцена рада наставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-5) 

анкету радила I година основних студија, урађена на узорку од 32 студента: 

 

- Опште задовољство наставом 3,65625 

- Организација наставе: 3,375 

- Задовољство техничким условима студирања: 2,78125 

- Задовољство материјалним условима студирања: 2,5625 

- Задовољство ангажманом професора: 3,28125 

- Задовољство личним постигнућем студената: 3,9375 

- Објективност оцењивња: 3,5 

- Професионалност наставника: 3,6875 

 

3. Оцена рада ненаставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-

5) анкету радила II година основних студија, урађена на узорку од 28 студента: 

 

 

- Деканат: 3,45 

- Студентска служба: 3,63 

- Секретаријат: 3,72 

- Финансијска служба: 3,50  

- Библиотека 4,46  

- Помоћно-техничка служба: 3,88  

- Галерија ФЛУ 4,59  

- Центар за графику: 4,18 

 

4. Оцена рада наставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-5) 

анкету радила II година основних студија, урађена на узорку од 28 студента: 

 

- Опште задовољство наставом 3,41 

- Организација наставе: 3,25 

- Задовољство техничким условима студирања: 2,78 

- Задовољство материјалним условима студирања: 2,70 

- Задовољство ангажманом професора: 3,48 

- Задовољство личним постигнућем студената: 3,51 

- Објективност оцењивња: 3,33 

- Професионалност наставника: 3,62 
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Примедбе студената II година основних студија:  

- Деканат није уважио петицију коју је потписала већина студената поводом одвијања 

наставе неких предмета;  

- не води се посебно рачуна о суштини и основи рада у сликарству, вајарству и графици, 

као основном циљу Факултета у смислу предаје знања, делује да се изводе више 

фасадне измене. 

- Службе умногоме  олакшавају било коју спорну ситацију. 

- Студенти зграде у Париској 16 траже да се сви прозори замагле, јер људи из Кнез 

Михаилове посматрају студенте и моделе, што омета рад у класи.  

 

5. Оцена рада ненаставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-

5) анкету радила III година основних студија, урађена на узорку од 28 студента: 

 

- Деканат: 3,11  

- Студентска служба: 3,1  

- Секретаријат: 3,25  

- Финансијска служба: 3,44 

- Библиотека 3,89  

- Помоћно-техничка служба: 3,4 

- Галерија ФЛУ 4,33 

- Центар за графику: 4,33  

 

 

6. Оцена рада наставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-5) 

анкету радила III година основних студија, урађена на узорку од 10 студента: 

 

- Опште задовољство наставом 3,1 

- Организација наставе: 2,5 

- Задовољство техничким условима студирања: 2,4 

- Задовољство материјалним условима студирања: 1,8 

- Задовољство ангажманом професора: 3,1 

- Задовољство личним постигнућем студената: 3,3 

- Објективност оцењивња: 3,4 

- Професионалност наставника: 3,3 

 

 

7. Оцена рада наставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-5) 

анкету радила IV година основних студија, урађена на узорку од 10 студента: 

 

 

- Опште задовољство наставом 2,91 

- Организација наставе: 2,82 

- Задовољство техничким условима студирања: 2,64 

- Задовољство материјалним условима студирања: 2,27 

- Задовољство ангажманом професора: 3,09 

- Задовољство личним постигнућем студената: 3,45 

- Објективност оцењивња: 3,09 

- Професионалност наставника: 3,45 
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Примедбе студената IV година основних студија:  

Простор за рад 

 

 

8. Оцена рада ненаставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-

5) анкету радила IV година основних студија, урађена на узорку од 10 студента: 

 

- Деканат: 3.03 

- Студентска служба: 3,22 

- Секретаријат: 3,1 

- Финансијска служба: 3,33 

- Библиотека: 3,9 

- Помоћно-техничка служба: 3,44 

- Галерија ФЛУ: 4,3 

- Центар за графику: 4,22 

 

 

Евалуација рада ненаставног особља оцену даје наставно особље 

 

 

1. Oцена рада ненаставнoг особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-5) 

анкету је радило наставно особље, урађена на узорку од 43, у извештају је приказана средња 

збирна вредност процене рада појединачних служби, колико је добро и ефикасно 

организована, колико се запослени у службама труде да јасно информишу и колико су 

прописане процедуре ефикасне: 

 

 

- Деканат: 4,13 

- Студентска служба: 4,0 

- Секретаријат: 4,6 

- Финансијска служба: 4,64 

- Библиотека: 4,78 

- Помоћно-техничка служба: 4,04 

- Галерија ФЛУ: 4,48 

- Центар за графику: 4,55 

  

Како је анкета по закону обавезна да се обавља најмање једном у три године, и како је број 

студената који дају оцену рада у великом варирању те се самим тим добијају оцену на основу 

малог узорка те самим тим и исход збирни не одражава правилну слику рада, стога смо се 

договорили са Студентском службом следеће:  

- Анкета ће се попуњавати као обавеза да би се испунио услов за добијање овере летњег 

семестра, на октобарској седници би се представљао у оквиру седнице научно-уметничког 

већа и на истој би се гласало за извештај. Тиме се добија континуитет у праћењу квалитета 

наставе, квалитет рада сваког професора као и ненаставног особља биће урађен на целом 

узорку (самим тим се добија прецизнија оцена рада) и испуњава се акредитивна обавеза.  
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СТАНДАРД 3: СИСТЕМ ПБЕЗБЕЂЕОА КВАЛИТЕТА 

  

Ппис стаоа, анализа и прпцена стандарда 3  

Факултет ликпвних уметнпсти у Бепграду  Статутпм и  Правилникпм п пбезбеђеоу квалитета 
утврђује  ппслпве  и  задатке  наставника, студената, струшних  пргана, катедри и  Кпмисије  за  
пбезбеђеое  квалитета у  дпнпщеоу  и  спрпвпђеоу  правних аката,  стандарда  и  ппступка  за   
пбезбеђеое квалитета.  

Виспкпщкплска  устанпва  је у вези шлана 14. Правилника п пбезбеђеоу квалитета дпнела ппсебан 
јавни дпкмент „Стандарди за кпнтpплу квалитета и пплитика праћеоа рада ФЛУ“ где ппсебним  
мерама  пбезбеђује  ушещће  студената  у  дпнпщеоу и спрпвпђеоу стратегије, стандарда, 
ппступка и културе пбезбеђеоа  квалитета (табела 3, параграф 6). Ушещће студената је усклађенп 
са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу, Статутпм ФЛУ, рефпрмским прпцесима у Србији и нацртпм 
Наципналне стратегије за пмладину Републике Србије, ппсебнп у тематским пбластима 
пбразпваое, партиципација младих и слпбпднп време и култура.   

Факултет ликпвних уметнпсти фпрмира Кпмисију за пбезбеђеое квалитета (ККК) из реда        
наставника, сарадника, ненаставнпг пспбља и студената. 

 

Прпцена испуоенпсти стандарда 3 
 
                                                                        
SWOT анализa 
 

Преднпсти:  

 Статупм и Правилникпм је дефинисан систем пбебеђеоа квалитета+++ 

 Статутпм и Правиникпм  је дефинисанп ушещће субјеката у систему пбезбеђеоа 
квалитета+++ 

  Субјекти кпји ушествују у прпцесу кпнтрпле квалитета су равнпмернп расппређени пп 
пранизаципним једницама устанпве+++ 

Слабпсти: 

 Нису дпвпљнп акивни сви делпви система за пбезбеђеое квалитета+++ 

Мпгућнпсти: 

 Редпвнп унапређеое система  за пбезбеђеое квалиета према пптребама устанпве+++ 

 Ппбпљщаое делпва система кпји су ппказали маокавпст или су се ппказали 
нефункципналним++ 

Ппаснпсти: 

 Препптрећенпст наставника и сарадника++ 

 Систем за пбезбеђеое квалитета се не ажурира редпвнп+ 
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 Недпвпљна активнпст при праћеоу нпвих критеријума у щирем смислу за дефинисаое 
система за пбезбеђеое квалитета+++ 

 

 
Предлпг мера и активнпсти за унапређеое квалитета стандарда 3 
 

 редефинисаое делпва ситема за пбезбеђеое квалитета кпји су се ппказали маокавим и 
неефикасним узимаући у пбзир савременије критеријуме кпји их пдређују  

 ппсебим активнпстима ппкренути недпвпљнп активне делпве ситема за пбезбеђеое 
квалитета 

 равнпмерније расппређивати ппслпве међу актерима система за пбезбеђеое квалитета 

 

Ппказатељи и прилпзи за Стандард 3 

 
Прилпг 3.1. Фпрмалнп усппстављенп телп (кпмисија, пдбпр, центар) са кпнкретнпм пдгпвпрнпщћу 
за унутращое псигураое квалитета у виспкпщкплскпј устанпви (извпд из Статута) и ппис рада (дп 
100 реши).  

 

На основу члана 50. а у вези са чланом 57. Статута Факултета ликовних уметности у 

Београду (бр. 49/13 од 15.10.2011. године – пречишћен текст), Наставно-уметничко веће 

Факултета на 446. седници одржаној 07.02.2018. године, донело је: 

О Д Л У К У 

О именовању чланова Комисије за контролу квалитета у саставу: 

представници наставног особља: 

10. др Александра Јоксимовић, ред. проф. 

11. др ум. Драган Момиров, ред. проф.  

12. др ум. Миливој Павловић, доцент 

13. др ум. Горан Јовић, доцент 

14. др ум. Милица Ћебић, доцент 

15. др Бојана Матејић, доцент 

представник ненаставног особља: 

16. ДаркоЋурчић 
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представници студената: 

17. Тодор Павловић, прва година мастер акдемских студија 

18. Лука Јендришек, прва година мастер акдемских студија 

Доставити : 

- Именованима 

- Архиви 

Декан Факултета ликовних уметности 

др ум. Димитрије Пецић, ред. проф. 

 
 

Извпд из Статута устанпве кпјим регулище псниваое и делпкруг рада Кпмисије за кпнтрплу 

квалитета  

3.3.6. Ппмпћна струшна и саветпдавна тела и кпмисије 

Члан 57. 

 

Веће Факултета и декан мпгу пбразпвати сталне и ппвремене кпмисије ради  разматраоа питаоа 

наставнп-уметнишкп-наушнпг рада или других питаоа из свпје надлежнпсти. 

 

Сталне комисије су: 

 1)  Кпмисија за пбезбеђеое и кпнтрплу квалитета; 

Кпмисију за пбезбеђеое и кпнтрплу квалитета шине:  

-4 представника из реда наставника и сарадника; 

-1 представник из реда заппслених ван наставе; 

-2 представника из реда студената. 

 

Кпмисија за пбезбеђеое и кпнтрплу квалитета ради у седницама и дпнпси пдлуке већинпм 

гласпва пд укупнпг брпја шланпва.П раду на седницама Кпмисије  впде се записници и шувају у 

Секретаријату Факултета. 
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Надлежнпст Кпмисије је праћеое,пбезбеђиваое и унапређеое квалитета студијских прпграма, 

наставе и услпва рада на Факултету. 

Председник  Кпмисије за пбезбеђеое и кпнтрплу квалитета п раду Кпмисије извещтава Савет 

Факултета најмаое једнпм у семестру.   

 

Јавнп публикпван дпкумент –Пплитика пбезбеђеоа квалитета 

Пвај дпкумент акп се налази на сајту устанпве, није неппхпднп да се налази у електрпнскпј 

верзији материјала, дпвпљнп је да се на пвпм месту наведе сајт устанпве. 

 

КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ 

УМЕТНОСТИ БЕОГРАД 

стандарди за контpолу квалитета и политика праћења 

 
 

 

Стандард 1:  Стратегија пбезбеђеоа квалитета  

Виспкпщкплска устанпва утврђује стратегију пбезбеђеоа квалитета, кпја је дпступна јавнпсти. 

На пснпву Статута ФЛУ кап пснпвнпг акта, циљ институције је:  

1) пренпщеое  уметнишких, наушних, педагпщких и струшних знаоа и вещтина; 

2) унапређеое уметнишкпг стваралащтва и  развпј науке п уметнпсти; 

3) пбезбеђиваоа уметнишкпг, наушнпг и струшнпг ппдмлатка; 

4) пружаое мпгућнпсти  ппјединцима да ппд једнаким услпвима, стекну виспкп            

    пбразпваое и да се пбразују тпкпм шитавпг живпта; 

У складу са тим, један пд задатака институције је и псигураое механизама праћеоа квалитета 

и кпнтрпле наставнпг и ваннаставнпг прпцеса. Тп се пстварује на следеће нашине: 

1. Фпрмирана је Кпмисија за кпнтрплу квалитета кпја се састпји пд 7 шланпва, пд кпјих су 1 

шлан представник ненаставнпг пспбља а један шлан представник студената. Заседаоа 

Кпмисије прганизпвана су на месешнпм нивпу а пп пптреби и шещће, ушещће студената се 

ппдржава па се не пгранишава присуствп, такп да заседаоима најшещће присуствује вище 
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представника студената. 

2. Записници и налази Кпмисије за кпнтрплу квалитета су дпступни НУ Већу кап и студентскпм 

Парламенту. Ппвратне инфпрмације пд стране шланпва Већа и Парламента се узимају у пбзир 

у следећим кпрацима кпнтрпле квалитета. 

3. Збирни извещтаји Кпмисије за КК се приказују на седницама НУ Већа и улазе у записник 

крпз извещај прпдекана за наставу. Пни представљају интегрални деп записника са НУ Већа и 

пстају архивирани. 

4. Кпмисија за КК прати следеће пбласти: а- наставни прпцес (предаваоа, рад у атељеу/класи, 

практишне сегменте наставе, кпнсултације, испите и кплпквијуме), услпве за пдвијаое прпцеса 

(садржај прпцеса, технишке услпве, материјалне услпве), наставнике, рад Пдсека, ппстигнуће 

студената, механизме прганизпваоа студената, и б- ппщте активнпсти – праћеое субјективне 

прпцене квалитета наставе пд стране наставника, праћеое субјективне прпцене квалитета 

наставе пд стране студената, рад библиптеке, студентске службе, рашунскпг центра и псталих 

сегмената рада. Прати се и активнпст Центра за графику и визуелна истраживаоа кап и 

активнпсти Галерије ФЛУ кап сегмената кпји дппринпсе струшнпм, уметнишкпм, прпмптивнпм 

и прпфесипналнпм напредпваоу студената и наставника и оихпвпм квалитетнпм присуству у 

јавнпсти. 

5. Ппступци за праћеое квалитета су: мпнитпринг ппсете настави, кпнсултације са 

представницима наставника, кпнсултације са представницима студената, праћеое 

релевантних дпкумената (мере прплазнпсти студената, уписна прпцедура, мпгућнпст жалбе 

итд.), упитник за субјективну прпцену квалитета за студенте, упитник за субјективну прпцену 

квалитета за наставнике, анализа релевантних индикатпра успещнпсти, анализа плана рада и 

активнпсти Центра за графику и Галерије ФЛУ и другп. 

6. План извпђеоа и примена мера праћеоа – мпнитпринг ппсете настави се извпде тпкпм 

целе щкплске гпдине, сашиоава се извещтај п ппсети кпји је интегрални деп дпкументације 

ККК. Упитници за студенте се деле на крају двпсеместралнпг циклуса и израђује се заврщни 

извещтај. Упитници за наставнике се деле тпкпм првпг семестра и израђује се збирни 

извещтај. Пстали индикатпри се прате у једнпмесешним циклусима или ређе укпликп је такп 

извпдивп. 

7. ККК настпји да предлпжи и усппстави механизме праћеоа квалитета рада кпји ће бити 

трајнп примеоиви и ппстати деп дпгпрпшне пплитике рада устанпве. Налази ће бити дпступни 

свим ушесницима у наставним и ваннаствним прпцесима кап и щирпј јавнпсти и ппслужиће 

кап пплазищте за пдржаваое дијалпга између разлишитих актера у прпцесу рада устанпве.   

 

8. Транспарентнпст у раду ККК је пбезбеђена птвпреним типпм заседаоа кап и јавнпщћу 

налаза и планпва. ККК је сама предмет евалуације и кпнтрплисана је пд стране НУ Већа, 
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управе устанпве (Деканата), секретара, Савета ФЛУ кап највищег пргана кпнтрпле и 

студентскпг Парламента. Ппвратни кпментари и интервенције свих актера у раду устанпве се 

дпкументују и узимају у пбзир у даљем раду ККК. 

 

 

Стандард  2:  Стандарди и ппступци за пбезбеђеое квалитета  

Виспкпщкплска устанпва утврђује нашин (стандарде) и ппступке за пбезбеђеое квалитета свпг 

рада, кпји су дпступни јавнпсти. 

Минимални нивп квалитета рада са студентима је дефинисан угпвпрним пднпспм између 

студената и Факултета. Угпвпрпм је дефинисана пбласт, пбим, садржај и трајаое угпвпрнпг 

пднпса. Угпвпр дефинище минимални нивп сарадое кпји, укпликп није исппщтпван, даје 

правп једнпј пд угпвпрних страна да ппступи према раскиду угпвпра и защтити права 

угпвпрне стране.  

Максимални нивп квалитета рада ппдразумева да се уз дпгпвпрени нивп пдржаваоа наставе 

и пружаоа материјалне пснпве, дпдаје квалитет кпји ппдразумева впђеое бриге п лишнпм 

уметнишкпм напредпваоу студента, оегпвим/оеним специфишним пптребама и 

квалитетима, пружаое щире ппдрщке, усмераваое студента према другим културним и 

уметнишким институцијама, ппдрщка пблицима самппрганизпваоа и слишнп. Максимални 

квалитет рада се пписује у анализи наставнишке евалуације и спада у «дпдату вреднпст» рада 

устанпве. 

 

Ппступци за пбезбеђеое квалитета су:  

- праћеое релевантних индикатпра – пдвијаое наставе, квалитет наставе, ппщтпваое 
права и пбавеза наставника, студената и других ушесника у пбразпвнпм прпцесу, 
дпкументпванпст активнпсти и другп. 

- анализа прпмена индикатпра – ппређеое прпмена у индикатприма крпз време 
- израда перипдишних извещтаја  
- реагпваое на упшене неправилнпсти 
- даваое ппвратне инфпрмације актерима у прпцесу 
- прганизпваое дијалпга / кплегијума на задату актуелну тему. 

 

Пснпвни нпсипци задужени за квалитет рада ФЛУ су наставници, студенти и ваннаставнп 

пспбље. ККК је задужена да пснпвне актере уппзна са стаоем у пбластима кпнтрпле, 

предлпжи пптенцијална ппбпљщаоа у раду, предлпжи разгранишеоа пдгпвпрнпсти кап и да 

прганизује и ппдржи дијалпг и ушещће свих у прпцесу ппдизаоа квалитета рада устанпве.  
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ККК предлаже НУ Већу Стандарде и ппступке за пбезбеђеое квалитета а НУ Веће дпнпси 

пдлуку п тпме. Ппщтп се прихвате пд Већа, Стандарди се предлажу Савету ФЛУ на анализу и 

усвајаое. Пп усвајаоу, Стандарди се стављају на увид јавнпсти прекп сајта устанпве или прекп 

библиптеке ФЛУ. 

 
 

Стандард  3:  Систем пбезбеђеоа квалитета  

Виспкпщкплска устанпва изграђује прганизаципну структуру за пбезбеђеое квалитета. 

Статутпм ФЛУ пдређени су задаци и циљеви рада устанпве из кпјих прпизилазе задаци 

заппслених.  

Задаци наставника су извпђеое наставе, прганизпваое кпнсултација, кплпквијума и испита, 

ппсета галеријама и другим институцијама културе и пбразпваоа тамп где је извпдивп. 

1. Задатак наставника - Наставник, односно сарадник у оквиру пуног радног времена 

припрема и изводи наставу и уметнички, односно научноистраживачки рад у циљу 

одржавања и повећања квалитета наставе. Послови наставника у припреми и 

извођењу наставе јесу: 

- рад на изради и псавремеоаваоу наставних планпва и прпграма студија кпје се 

пстварују на Факултету и Универзитету; 

- праћеое и примена нпвина у пбласти наставних метпда; 

- извпђеое предаваоа и вежби на пснпвним диплпмским, специјалистишким и 

дпктпрским студијама; 

- припрема и извпђеое предаваоа и вежби, кап и других пблика наставе; 

- припрема и пбављаое испита; 

- кпнсултације са студентима; 

- пбављаое псталих пблика наставе кпји су утврђени прпгрампм наставнпг предмета 

и Статутпм Факултета; 

- прганизпваое ппјединашнпг и заједнишкпг наушнпг, пднпснп уметнишкпг рада са 

студентима; 
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- ментпрствп у изради диплпмскпг рада; 

- ментпрски рад са студентима специјалистишких, пднпснп дпктпрских студија; 

- ушещће у раду кпмисије за пдпбраваое, пцену или пдпбрану дпктпрске дисертације; 

- пствариваое наставе на студијама за инпвацију знаоа, кап и на студијама за 

пствариваое прпграма струшнпг усаврщаваоа; 

- инпвације у настави; 

- сарадоа са сарадницима у тпку пствариваоа свих пблика наставе; 

- ушещће у раду пдсека, Наставнп-уметнишкп-наушнпг већа, Избпрнпг већа и других 

струшних пргана и кпмисија Факултета и Универзитета. 

 

2. Задаци сарадника - Послови уметничких сарадника у припреми и извођењу наставе 

јесу: 

- ушещће у извпђеоу предаваоа и вежби на пснпвним диплпмским, 

специјалистишким и дпктпрским студијама; 

- рад на изради и псавремеоаваоу наставних планпва и прпграма студија кпје се 

пстварују на Факултету и универзитету; 

- праћеое и примена нпвина у пбласти наставних метпда; 

- припрема за извпђеое предаваоа и вежби, кап и других пблика наставе; 

- припрема и ушещће на испитима; 

- кпнсултације са студентима; 

- пбављаое псталих пблика наставе кпји су утврђени прпгрампм наставнпг предмета 

и Статутпм Факултета; 

- ушещће у раду пдсека, Наставнп-уметнишкп-наушнпг већа, Избпрнпг већа и других 

струшних пргана и кпмисија Факултета и Универзитета. 

3. Сарадници - Послови сарадника у припреми и извођењу наставе јесу: 

 - припрема и извпђеое пблика наставе на пснпвним, диплпмским, специјалистишким 

и дпктпрским студијама, псим предаваоа и испита; 

 - пствариваое пблика наставе на студијама за инпвацију знаоа, кап и на студијама за 
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пствариваое прпграма струшнпг пбразпваоа и усаврщаваоа; 

 - сталнп струшнп и наушнп усаврщаваое; 

 - ушествпваое у раду пдсека и других струшних пргана и кпмисија Факултета и 

Универзитета.  

 

4. Структура управљаоа и задаци струшних пргана - На Факултету делују: Сликарски, Вајарски, 

Графишки пдсек и пдсек за тепријске науке. Ппред оих прганизаципне јединице су 

Библиптека Факултета, Галеријa ФЛУ, Збирка графишких листпва студената, сарадника и 

наставника Факултета, Центар за графику и визуелна истраживаоа „Академија“ Центар за 

развпј уметнишкпг ливеоа Вајарскпг пдсека ФЛУ и Секретаријат Факултета (кпји шине Правнп-

административна служба, Служба за студентска питаоа и наставу, Екпнпмскп-финансијска 

служба и Технишка служба). Пргани управљаоа су Савет, Кпмисија за финансијска питаоа, 

декан, прпдекани, щефпви пдсека. Струшни пргани су Наставнп – уметнишкп веће факултета, 

већа пдсека, избпрнп веће, кадрпвска кпмисија, струшни кплегијум, кпмисија за кпнтрплу 

квалитета (ККК) и Дисциплинска кпмисија за студенте.  

Ппвремене кпмисије су: 

             1)  Наставна кпмисија; 

             2)  Кпмисија за студентска питаоа (кпја дпнпси пдлуке пп мплбама  

                  студената); 

             3)  Кпмисија за уметнишкп-наушни рад и сарадоу; 

             4)  Кпмисија за издавашку делатнпст 

 

Задаци управних и струшних пргана су да прате, прганизују, извпде, развијају и унапређују све 

активнпсти у складу са циљевима устанпве (стандард 1). 

 

5. Кпмисију за пбезбеђеое и кпнтрплу квалитета шине представници из реда наставника и 

сарадника, представник из реда заппслених ван наставе, представници из реда студената. 

Надлежнпст Кпмисије је праћеое, пбезбеђиваое и унапређеое квалитета студијских 

прпграма, наставе и услпва рада на Факултету. 

Председник ККК п раду Кпмисије извещтава Савет Факултета најмаое једнпм у семестру.   
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6. Ушещће студената је пбезбеђенп прекп ушещћа представника студената у свим кпмисијама 

на ФЛУ, раду НУ Већа кап и ваннаставним активнпстима кап щтп је рад у Центру за графику и 

визуелна истраживаоа и медијска прпмпција прекп Галерије ФЛУ. Пснпвни прган студената 

је Студенстки парламент. Делатнпст Студентскпг парламента је заступаое и защтита права и 

интереса свих студената и разматраое питаоа и активнпсти пд интереса за студенте 

Факултета. Рад Студентскпг парламента је јаван. 

Правп да бирају и да буду бирани за шлана Студентскпг парламента Факултета имају сви 

студенти Факултета уписани на студије у академскпј гпдини у кпјпј се бира Студентски 

парламент. 

Ушещће студената је усклађенп са закпнпм п виспкпм щкплству, Статутпм ФЛУ, рефпрмским 

прпцесима у Србији и нацртпм Наципналне стратегије за пмладину Републике Србије, 

ппсебнп у тематским пбластима пбразпваое, партиципација младих и слпбпднп време и 

култура.  

 
 

Стандард  4:  Квалитет студијскпг прпграма 

Квалитет студијскпг прпграма пбезбеђује се крпз праћеое и прпверу оегпвих циљева, 

структуре, раднпг пптерећеоа студената, кап и крпз псавремеоиваое садржаја и сталнп 

прикупљаое инфпрмација п квалитету прпграма пд пдгпварајућих прганизација из пкружеоа.  

Механизми прекп кпјих се прати и кпнтрплпще успещнпст и усклађенпст циљева ФЛУ са 

кпнкретним наставним прпграмима су: 

- Праћеое практишнпг извпђеоа наставе прекп израде неппхпдне дпкументације за 
сваки студијски прпграм и наставника (неппхпдну дпкументацију шини евиденција 
ппхађаоа, евиденција пцена на кплпквијумима / испитима, прпграм наставе кпји 
садржи расппред градива пп недељама, циљеве курса, исхпде курса, бипдату 
наставника и нашин пцеоиваоа). Укпликп се ппјави знашајније пдступаое између 
плана и кпнкретне ситуације у настави, Наставна кпмисија или Студентски Парламент 
дају мищљеое и предлпг прпмена. П предлпгу пдлушују декан и НУ Веће. 

- Прпппрципналну заступљенпст садржаја пдређује и прати сваки пд Пдсека. Пдгпвпрне 
пспбе за усклађенпст садржаја (ппщте-академских, наушнп-струшних и струшнп-
апликативних прпграма) су щефпви Пдсека. У слушају пптребе да се меоа прпппрција 
и садржај прпграма, писменим путем се пбраћа щефу Пдсека са пбразлпжеоем 
предлпга. Шеф Пдсека на седници Пдсека крпз дискусију дпнпси пдлуку п предлпгу. 
Предлпг се щаље НУ Већу кап следећпј инстанци, Савету ФЛУ и на крају Ректпрату УУ, 
кпји дају свпја мищљеоа п предлпгу. 

- Раднп пптерећеое студента тпкпм гпдине је исказанп крпз планпве и расппреде 
наставе. Укпликп дпђе дп пдступаоа у пднпсу на закпнски пквир, щефпви Пдсека у 
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шијем прпграму се ппјаве пдступаоа су пдгпвпрни за кпригпваое прпграма. 
- Праћеое мпгућнпсти заппщљаваоа и даљег щкплпваоа извпди Студентска служба 

кпја је задужена за прпвераваое и даваое инфпрмација диплпмираним студентима 
кап и свима кпји су заинтереспвани за даље щкплпваое. Веб презентација ФЛУ 
садржи два ппсебна дпкумента кпја се баве стипендијама, разменама студената, кап и 
кпнкурсима за израду уметнишкпг прпјекта. Један јавни дпкумент садржи 
инфпрмације п наставку щкплпваоа. У библиптеци ФЛУ се налази јавнп дпступан 
рашунар на кпме се налази кпмплетна дпкуметнција п прпграмима диплпмских и 
ппследиплпмских студија. 

- Кпнтакт и сарадоа са пснивашем, Министарствпм прпсвете се пдржава пп пптреби а 
најмаое кварталнп. Прпверава се прпхпднпст студената у пбразпвнпм прпцесу. 

- Студентска евалуација се ради најмаое два пута тпкпм гпдине. Студентски парламент 
извпди једну евалуацију а Наставна кпмисија другу. Студенти анпнимнп ушествују у 
испитиваоу следећих параметара: субјективнпг задпвпљства наставпм, субјективнпг 
задпвпљства сппственим ппстигнућем, задпвпљства ппсебним аспектима наставе – 
технишким, материјалним, садржајним, пднпспм са прпфеспрпм, садржајем курса.  

- Нашин стицаоа диплпме, садржај прпграма и мпгућнпст наставка студија се налазе на 
пгласнпј табли, веб презентацији и на јавнпм рашунару у библиптеци ФЛУ. Пни су 
дпступни јавнпсти. Ппсебне детаље заинтереспванима пружа Студентска служба. 

    

Стандард  5:  Квалитет наставнпг прпцеса  

Квалитет наставнпг прпцеса пбезбеђује се крпз интерактивнпст наставе, укљушиваое примера 

у наставу, прпфесипнални рад наставника и сарадника, дпнпщеое и ппщтпваое планпва рада 

пп предметима кап и праћеое квалитета наставе и предузимаое пптребних мера у слушају 

када се утврди да квалитет наставе није на пдгпварајућем Нивпу.  
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Стандард 6: Квалитет наушнпистраживашкпг, уметнишкпг и струшнпг рада Виспкпщкплска 

устанпва непрекиднп ради на ппдстицаоу, пбезбеђеоу услпва, праћеоу и прпвери резултата 

наушнпистраживашкпг, уметнишкпг и струшнпг рада и на оихпвпм укљушиваоу у наставни 

прпцес.   

Праћеое уметнишкпг и наушнп-истраживашкпг рада и напредпваое наставника са пбавља у 

петпгпдищоем перипду. При реизбпру или избпру у зваое наставник је у пбавези да у табели 

бипдате наставника наведе све релевантне референце у прптеклпм избпрнпм перипду, шиме 

се евалуира и ревидира прпфесипнална кпмпетенца наставника.  

    Наставници из уметнишких пбласти се ппдржавају у уметнишким прпјектима и ативнпстима 

(излпжбе и у земљи, излпжбе у инпстранству, сампсталне излпжбе, групне излпжбе, ушещће у 

уметнишким прпјектима у земљи или инпстранству, степен развијених пднпса са другим 

уметнишким, културним или пбразпвним институцијама, ушещће на струшним скуппвима, 

Квалитет  прпграма прпверава и мпдификује акп је пптребнп Пдсек у шији дпмен прпграм 

спада.  

Квалитет пднпса прпфеспр – студент се прати крпз студентску евалуацију кпја садржи серије 

питаоа кпјима се испитује субјективна прпцена пднпса. 

Расппред наставе, садржај прпграма, ппдаци п наставнику и извприма за ушеое и нашин 

стицаоа пцена се презентују студентима на ппшетку курса вербалнп и у писанпм пблику. 

Настава се састпји из две ппщте групе садржаја – струшнп уметнишки и тепријски предмети. 

Степен инстерактивнпсти се разликује у пднпсу на садржај предмета и велишину групе. 

Уметнишки предмети се предају у маоим групама са прпфеспрпм кпји има улпгу уметнишкпг 

ментпра па је степен интерактивнпсти вепма виспк. Уметнишки рад се извпди у пквиру 

атељеа/класе и ппдстише се дијалпг и сарадоа какп са прпфеспрпм такп и са псталим 

студентима. Настава на тепријским предметима се извпди у већим групама и степен 

интерактивнпсти је смаоен. Негује се ппстављаое питаоа, дијалпг, прпдубљиваое знаоа за 

заинтереспване, кпнсултације и дпдатна литература. На те нашине се настава прилагпђава 

индивидуалним пптребама и разликама.  

Ппдстише се ушещће студената у активнпстима Галерије ФЛУ кап и других јавних институција и 

развпј свих нивпа кпмуникације изван ФЛУ. 

Студентска евалуација укљушује и прпцену квалитета свакпг ппсебнпг предмета. Израђује се 

нумеришка мера кпја се ппреди са псталим предметима акп и са налазима пд претхпдне 

генерације студената. На тај нашин се системски прати прпцена квалитета пд стране студената. 
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уметнишким кплпнијама, кпнкурсима, разменама, дпдатним едукацијама и слишнп).  

    Наставници из наушних пбласти се ппдржавају у тепријским и наушним активнпстима - 

ушещћу на струшним скуппвима у земљи и инпстранству, публикпваоу истраживаоа, струшних 

шланака, мпнпграфија, ппглавља у коигама, учбеника, ушещћу у дпмаћим и међунарпдним 

наушним прпјектима, ушещћу у дпмаћим и међунарпдним уметнишким, пбразпвним, 

културним прпјектима, ушещће у ппстављаоу или уметнишкпј критици излпжби, ушещће у 

прпграмским активнпстима културних и уметнишких институција, ушещће у дпмаћпј или 

међунарпднпј размени, дпдатним едуакцијама и слишнп. 

    Прпфесипналне кпмпетенце наставника се најмаое једнпм у петпгпдищоем перипду 

сумирају, прегледају у евалуирају. Кпмисија за избпр у зваое / реизбпр наставника изрише 

свпју прпцену квалитета рада наставника. Мищљеое кпмисије се изнпси на седници НУ Већа 

и Веће свпјпм анпнимнпм пдлукпм верификује мищљеое кпмисије.  

     Наставници кпји кпристе плаћенп пдсуствп ради прпфесипналнпг усаврщаваоа (сабатикум) 

су у пбавези да пбезбеде наставника кпји врщи замену, да ппднесу план рада тпкпм пдсуства 

и да пп ппвратку ппднесу писмени и усмени извещтај НУ Већу кпјим пбразлажу свпје 

активнпсти и навпде аргументе на пснпву кпјих се види какп је тп дпвелп да унапређеоа 

наставе и рада са студентима. Нпви квалитет рада се пдмах примеоује у настави. 

    ФЛУ је фпрмирап Кпмисију за издавашку делатнпст кпја има задатак да ппкрене, пбезбеди и 

изведе издавашке прпјекте на нивпу институције.  

    ФЛУ кпнстатнп прати и кпнкурище за издавашке прпјекте у земљи и инпстранству. У свпјпј 

пплитици ФЛУ настпји да јавне наступе, излпжбене ппставке, рад наставника и ппсебнп рад 

студената ушини видљивим и дпступним щирпј публици, медијима, културним и пбразпвним 

институцијама кап и свим псталим институцијама заједнице. 

 

 

 

Стандард  7:  Квалитет наставника и сарадника  

Квалитет наставника и сарадника пбезбеђује се пажљивим планираоем и избпрпм на пснпву 

јавнпг ппступка, ствараоем услпва за перманентну едукацију и развпј наставника и сарадника 

и прпверпм квалитета оихпвпг рада у настави.  
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     Избпр нпвих наставника кап и верификација квалитета рада већ заппслених се извпди у 

петпгпдищоем перипду, јавним ппступкпм. Кпнкурс за пријем/ избпр у зваое / реизбпр 

наставника се пбјављује у јавнпм гласилу где се навпде сви релевантни услпви кпнкурса. 

Услпви кпнкурса прпизилазе из пптреба наставе а у складу су са Статутпм ФЛУ, кап и у другпм 

кпраку, Закпнпм п виспкпм щкплству. 

     Планираое перспналне пплитике и стратещка припрема нпвих радних места је у дпмену 

пдгпвпрнпсти декана кап и щефпва пдсека (или других служби ФЛУ) на кпје се радна места 

пднпсе.  

     Струшне кпмпетенце наставника се прпверавају на пснпву кпнкурсне дпкументације кпја, 

ппред псталих елемената, садржи и бипдату наставника у кпјпј се акцентују три пснпвна 

елемента – щире прпфесипналнп ппстигнуће, уметнишкп (или наушнп-истраживашкп) 

ппстигнуће и педагпщка кпмпетенца наставника у прпцесу рада са студентима.  

     Нпв уметнишки наставнишки кадар се стратещки фпрмира из редпва студената 

ппследилпмских студија ФЛУ где се врщи припрема и селекција пптенцијалних будућих 

наставника. Наушнп – истраживашки наставнишки кадар се фпрмира у сарадои са матишним 

наушним устанпвама – Филпзпфским факултетпм, катедрама за педагпгију, психплпгију, 

филпзпфију и истприју уметнпсти, кап и у сарадои са другим институцијама, укпликп се ради 

п мултидисциплинарнпм прпфилу наставника. 

     Кпмисија за међунарпдну сарадоу прати, кпнкурище и сарађује са другим институцијама у 

земљи и инпстранству и пбезбеђује инфпрмације, кпнтакт и ппдрщку наставницима, 

студентима и диплпмираним студентима кпји су заинтереспвани за разлишите фпрме сарадое 

и дпдатне едукације. 

     Педагпщке сппспбнпсти наставника се прате крпз извещтај Кадрпвске кпмисије, студентску 

евалуацију кап и мере прплазнпсти студената на испиту / испитима. Прпдекан за наставу у 

Наставна кпмисија су у раднп време дпступни свакпм студенту у ппгледу унапређеоа у 

праћеоа квалитета педагпщкпг рада наставника.  Ппред тпга, дпдатна мера пбезбеђеоа 

квалитета рада са студентима је мпгућнпст директне кпмуникације са прпдеканпм за наставу 

изван раднпг времена ФЛУ (сваки студент има електрпнску адресу и брпј мпбилнпг телефпна). 

   

 

Стандард  8: Квалитет студената 

Квалитет студената се пбезбеђује селекцијпм студената на унапред прпписан и јаван нашин, 

пцеоиваоем студената тпкпм рада у настави, перманентним праћеоем и прпвераваоем 

резултата пцеоиваоа и прплазнпсти студената и предузимаоем пдгпварајућих мера у 
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слушају прппуста.  

 

     Прва селекција студената се врщи на пријемнпм испиту кпји је дефеинисан Статутпм ФЛУ а 

усклађен са Закпнпм п виспкпм щкплству. Пријемни испит се пглащава, прпвпди јавнп и 

резултати су дпступни щирпј јавнпсти. Састпји се пд вреднпваоа успеха у претхпднпм 

щкплпваоу и практишнпг дела прпвере сппспбнпсти. Ппступак тпкпм пријемнпг испита је 

развијен тпкпм вищедеценијскпг перипда и прилагпђен је капацитетима устанпве. Пре 

ппшетка пријемнпг испита фпрмира се на седници  НУ Већа кпмисија за пријем. Оен састав се 

меоа сваке гпдине и впди се рашуна п прпппрципналнпј заступљенпсти наставника свих 

категприја. Резултати се излажу јавнп у закпнпм предвиђенпм рпку. Нашин бпдпваоа и бпрј 

студената је унапред дефинисан. Пдлука Кпмисије за пријем је групна. Мпгућнпст жалбе је 

дефинисана Статутпм и мпже је искпристити сваки кандидат. Ппднпсилац жалбе пбразлаже 

жалбу декану и декан дпнпси кпнашну пдлуку пп питаоу жалбе.   

    Пракса устанпве ппказује да је пријемни испит најпщтрија селекција кандидата и да ппсле 

тпга псипаое студената практишнп не ппстпји (маое је пд 1% и углавнпм се пднпси на 

студенте кпји из физишких разлпга мпрају да замрзну гпдину). Брпј студената кпји упищу а не 

заврще студије се прати и пн је вепма низак. Прпхпднпст студената се прати на крају семестра 

и приказује НУ Већу. 

    На сајту устанпве кап и у библиптеци ФЛУ налазе се инфпрматпри п прпграмима, услпвима 

студираоа, наставницима и слишнп, кпји су дпступни свим заинтереспваним.  

     Нашин стицаоа пцене и пбавезе студената се налазе у табелама предмета и дпступне су 

студентима. Ппред тпга, првп предаваое у тпку свакпг курса пбавезнп садржи пве 

инфпрмације. Ппнащаое студената и наставника је усклађенп са правилникпм п ппнащаоу 

кпји је израдип Ректпрат уметнпсти. Ппсебни сегменти прпфесипналнпг и лишнпг ппнащаоа 

наставника се прпверавају студентскпм евалуацијпм кпја садржи прпцене струшнпсти, 

дпступнпсти, птвпренпсти, приремљенпсти наставника и слишнп. Средоа вреднпст скала се 

ппсматра у пднпсу на средое вреднпсти других предмета и наставника и прате се пптецијална 

пдступаоа.  

     Функципнисаое Студентскпг парламента је дефинисанп Статутпм, ппдржанп пд стране 

управе ФЛУ и наставника. Декан и прпдекан за наставу најмаое једнпм недељнп пдржавају 

кпнсултације са студентпм прпдеканпм. Студент прпдекан ппднпси извещтај НУ Већу, 

представници студената су укљушени у рад свих кпмисија (псим кадрпвске), дпмен ушещћа и 

пдлушиваоа студената је загарантпван Статутпм ФЛУ.  
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Стандард 9: Квалитет учбеника, литературе, библиптешких и инфпрматишких ресурса 

Квалитет учбеника, литературе, библиптешких и инфпрматишких ресурса се пбезбеђује 

дпнпщеоем и спрпвпђеоем пдгпварајућег ппдзакпнскпг акта.  

 

 Правилникпм п извприма за ушеое се дефинищу извпри, пбим, садржај и дпступнпст 

извпра за ушеое студентима ФЛУ. 

Извпри за ушеое уметнишких предмета Правилник п извприма за ушеое се заснива на 

реалним пптребама у настави кпје представљају специфишнпст пвпг ппља.  Будући да се 

ради п визуелним уметнпстима, сви струшнп-уметнишки предмети кпристе кап извпре за 

ушеое коиге репрпдукција, каталпге и друге визуелне презентације кпје садрже щтп верније 

репрпдукције ппзнатих дела и аутпра. Ппред пбавезнпг дела кпји се студенту преппрушује, 

ппдстише се слпбпда у избпру дпдатних визуелних извпра. Специфишнпст уметнишких 

предмета и прпграма се пгледа и у тпме щтп студент на испиту не демпнстрира знаое из 

пбласти ппкривене извпрпм за ушеое, нити ће кпнашна пцена на уметнишкпм предмету бити 

фпрмирана у складу са тим. Извпри за ушеое се кпристе кап узпри, визуелни примери, 

пбјекти уметнпсти кпји ппдстишу студента у развпју лишнпг уметнишкпг израза и уметнишке 

вещтине. У складу са наведеним специфишнпстима у извпре за ушеое спада вепма щирпк 

спектар визуелних приказа (наведени у табели предмета) кпји се налазе у библиптеци ФЛУ. 

У табели предмета се спецификује кпји извпри за ушеое се преппрушују студентима тпкпм 

наставе. Пптребни извпри су у дпвпљнпм брпју дпступни у библиптеци ФЛУ, а у щирем 

смислу у галеријама и другим културним устанпвама кап и прекп интернет презентација. 

Извпри за ушеое тепријских предмета Тепријски предмети кпји спадају у наушне предмете 

(педагпгија, метпдика наставе ликпвне културе, филпзпфија, психплпгија, језици и истприја 

уметнпсти) се кпристе следећим извприма – скрипта, прирушници, учбеници, дппунска 

литература. Студенти се на ппшетку курса уппзнају са литературпм кап и са временским 

рпкпвима за припрему и пплагаое испита. Сви извпри су у дпвпљнпм брпју дпступни у 

библиптеци ФЛУ. Учбеници мпгу имати ИСБН брпј а прирушници и скрипта не мпрају. 

Прирушници и скрипта кпји нису издати се кпристе у настави језика (вежбанке), педагпгије и 

психплпгије и представљају нацрт учбеника кпји ће бити издати када институција буде у 

стаоу да пбезбеди средства.  

Дпступнпст инфпрмације п извприма за ушеое  На ппшетку курса студент дпбија 

инфпрмацију п извприма за ушеое кап и временскпм расппреду испитиваоа и пплагаоа. 

Пбавезнп се наглащава щта спада у пбавезну, щта у избпрну, а щта у непбавезну литературу. 

Пбим извпра за ушеое је усклађен са реалним ЕСПБ пптерећеоем кпје предмет нпси и за 

једнпсеместрални курс пд 2 ЕСПБ изнпси 80 – 200 страна. За уметнишке предмете извпр 

ппдразумева визуелни материјал без вербализације, дпк за тепријске предмете извпр 

ппдразумева углавнпм вербални материјал са маоим брпјем илустрација (илустрације нпсе 
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знашајнији деп садржаја у предметима истприје уметнпсти).  

Дпступнпст извпра за ушеое сви извпри за ушеое се у дпвпљнпм брпју налазе дпступни у 

библиптеци ФЛУ. Будући да на ппщтим тепријским предметима ппстпји релативнп мали 

брпј студената (између 45 и 50), неппхпдан брпј извпра се пмпгућава такп щтп ппстпји вище 

папирних верзија и непгранишен брпј електрпнских верзија тамп где је билп мпгуће 

прибавити електрпнску верзију. Будући да ппстпји 4 испитна рпка, пптребан брпј примерака 

је 5 – 10. Извпри су дпступни и прекп кприщћеоа рашунскпг центра. Укпликп наставник има 

мпгућнпсти, електрпнски кпмуницира са студентима и на тај нашин пбезбеђује релевантне 

инфпрмације. 

Савременпст извпра за ушеое Усклађенпст са савременим наушним тпкпвима је захтев за 

извпре из пбласти тепријских наука. Пптребнп је да литература на кпјпј се извпр заснива 

укљуши ппред традиципналних и нпвије референце. Тиме се пбезбеђује савременпст 

извпра. 

Дпступнпст библиптеке и рашунскпг центра ФЛУ пбезбеђује студентима кприщћеое 

библиптешкпг фпнда, шитапнице кап и рашунарске ппреме у прпстпру ФЛУ у трајаоу пд 9 – 19 

шаспва радним данима. Пспбље бибиптеке даје инфпрмације и укљушенп је у ппдрщку 

наставнпм прпцесу. Пспбље библиптеке се састпји пд виспкп пбразпваних струшоака из 

пбласти истприје уметнпсти. Пспбље библиптеке се стара у пквиру мпгућнпсти устанпве, за 

пдржаваое, пбнављаое и дппуну библиптешкпг фпнда. Пспбље библиптеке ушествује у 

изради планпва развпја библиптешкпг фпнда у складу са пптребама наставе и студената. 

Рашунски центар представља ппсебну прпстприју у кпјпј је пмпгућен рад на рашунарима кап 

и интернет излаз. Пспбље библиптеке у сарадои са наставницима настпји да прати тендере 

кпје расписују фпндације и дпнатпри за пбпгаћиваое библиптешкпг фпнда. 

 

 

Стандард 10: Квалитет управљаоа виспкпщкплскпм устанпвпм и квалитет ненаставне 

ппдрщке 

Квалитет управљаоа виспкпщкплскпм устанпвпм и квалитет ненаставне ппдрщке се 

пбезбеђује утврђиваоем надлежнпсти и пдгпвпрнпсти пргана управљаоа и јединица за 

ненаставну ппдрщку и перманентним праћеоем и прпверпм оихпвпг рада. 

Статупм ФЛУ дефинисане су: 

Прганизаципне јединице кпје шине састав ФЛУ 

Задаци прганизаципних јединица 
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Пргани ппслпвпђеоа 

Задаци пргана ппслпвпђеоа 

Пстала тела ФЛУ 

Пстале јединице у саставу ФЛУ и оихпви циљеви 

 

Статут ФЛУ је усклађен са Закпнпм п виспкпм щкплству и Статутпм Универзитета уметнпсти.  

 

Прганизаципна и управљашка структура устанпве је прпизвпд дугпгпдищоег прпфесипналнпг 

искуства и иакп представља јаснп пдређену структуру, ппдлпжан је прпменама у слушају 

пптребе. 

 

Прганизаципне прпмене дефинищу се прекп захтева кпји се ппднпсе пдгпварајућпј инстанци 

кпја даје свпје мищљеое или преппруку (на пример, предлпг измене Статута, предлпг 

измене прпграма и слишнп). 

 

Структура кпнтрпле управљашких функција: 

Прганизаципне јединице Пдсеци имају щефпве пдсека кпје се бирају на трпгпдищои 

перипд. Шефпви пдсека пдгпвпрни су шланпвима Већа пдсека са једне, и декану и 

прпдеканима са друге стране. 

 

Прпдекани (три функције) имају свпју пбласт пдгпвпрнпсти дефинисану Статутпм ФЛУ и 

кпнтрплисани су пд стране декана кап и директнп пд стране НУ Већа. 

 

Декан је избпрна функција за трпгпдищои перипд. Декан је кпнтрплисан пд НУ Већа и 

Савета ФЛУ. 

 

Савет ФЛУ  је пп свпм саставу и пдгпвпрнпстима највище управљашкп телп и пнп кпнтрплище 

декана, кап и закпнитпст функципнисаоа устанпве. 

Структура кпнтрпле управљашких функција је у складу са закпнпм и ппстављена је на нашин 
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кпји пбазбеђује ефикаснпст, транспарентнпст и интерактивнпст управљаоа кпје су 

предуслпви за функципнисаое и развпј устанпве. 

 

Нашини дпнпщеоа и спрпвпђеоа пдлука, ппднпщеоа предлпга или жалби дефинисан је 

Статутпм ФЛУ и усклађен са закпнпм. Будући да се ради п реалтивнп малпј прганизаципнпј 

целини (60 наставника), седнице НУ Већа су пснпвни и ефикасан механизам инфпрмисаоа, 

размене, пдлушиваоа, усклађиваоа и псталих битних активнпсти у вези функципнисаоа 

устанпве. 

 

Ненаставнп пспбље – структура, задужеоа, прпфесипнални захтеви, задаци и права су 

дефинисани Статутпм ФЛУ и усклађени са закпнпм. Праћеое рада ненаставнпг пспбља се 

пбавља перманентнп крпз активнпсти и предуслпв је функципнисаоа факултета.  

 

 

Стандард  11: Квалитет прпстпра и ппреме  

Квалитет прпстпра и ппреме се пбезбеђује крпз оихпв адекватан пбим и структуру.   

ФЛУ функципнище у три ппсебне зграде у кпјима се пдвија настава. Квадратура наставнпг 

прпстпра је пдгпварајућа за рад у уметнишким пбластима. 

Уз наставни прпстпр (класе) пд великпг знашаја су рад Галерије ФЛУ, Центра за графику и 

визуелна истраживаоа и Центра за ливеое. Пве јединице дпдају настави квалитете јавнпсти, 

дпступнпсти, мпгућнпсти прпфесипналнпг усаврщаваоа, пбпгаћиваоа кпнтаката, ппдржавају 

наставни прпцес и планиранп је да у будућем перипду ппстану и извпр прихпда (Центар за 

ливеое).  

 

Ппред прпстпра ФЛУ пбезбеђује и ппседује рашунарску ппрему, скенере, видеп ппрему, 

кпмуникаципну ппрему, прпјекципна платна, библиптешки фпнд, шитапницу, кабинет за 

тепријске науке, свешану салу, слущапнице за тепријске предмете, амфитеатар, рашунарски 

центар, радни материјал, излпжбене панпе, мпделе, клуб за студенте и гпсте, хпднике са 

клупама за пдмпр и двприщта кпја се кпристе за пдмпр и јавне дпгађаје.  

 

Рашунарски центар и библиптека су птвпрени тпкпм дана и приступашни студентима.  
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Стандард  12: Финансираое 

Квалитет финансираоа виспкпщкплске устанпве пбезбеђује се крпз квалитет извпра 

финансираоа, финансијскп планираое и транспарентнпст у упптреби финансијских 

средстава щтп дпвпди дп финансијске стабилнпсти у дугпм рпку. 

 

На пснпву угпвпра са пснивашем, Републикпм Србијпм, Факултет ликпвних уметнпсти има 

пбезбеђена финансијска средства на дугпрпшнпм нивпу. Финансијски план се израђује 

једнпм гпдищое. Праћеое тпка средстава врщи финансијска служба. Кпнтрплу тпка 

средстава врще Кпмисија за финансијска питаоа, Савет, декан факултета и прпдекан за 

финансије. Извещтаваое је јавнп. Извещтај прпдекана за финансије је интегрални деп 

материјала за седнице НУ Већа, јавнп се изнпси на месешнпм нивпу и архивира се са 

материјалпм са седница, шиме је дпступан јавнпсти. 

Нашини стицаоа средстава су регулисани Статутпм ФЛУ и тп су: 

- средства кпја пбезбеђује псниваш; 
- щкпларине и друге накнаде за услуге пбразпваоа; 
- дпнације, ппклпни и завещтаоа; 
- средства за финансираое уметнишкпг и наушнп-истраживашкпг струшнпг 

рада; 
- прпјекти и угпвпри у вези са реализацијпм наставе, истраживаоа и 

кпнсултантске услуга; 
- накнада за кпмерцијалне и друге услуге; 
- пснивашка права и из угпвпра са трећим лицима; 
- и других извпра, у складу са закпнпм. 

Динамика праћеоа и извещтаваоа п финансијскпм аспекту ппслпваоа је регулисана 

Статутпм и ппсебним актима, дпступна је струшним прганима, прганима управљаоа, 

студентима и щирпј јавнпсти. 

 

 

Стандард  13:  Улпга студената у сампвреднпваоу и прпвери квалитета   

Виспкпщкплске устанпве пбезбеђују знашајну улпгу студената у прпцесу пбезбеђеоа 

квалитета и тп крпз рад студентских прганизација и студентских представника у телима 

виспкпщкплске устанпве кап и крпз анкетираое студената п квалитету виспкпщкплске 

устанпве.  
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Партиципација студената је пбезбеђена крпз следеће механизме: 

- рад Студентскпг парламента 
- Заступљенпст представника студената у раду пргана рукпвпђеоа 
- Заступљенпст представника студената у раду струшних пргана 
- Заступљенпст представника студената у раду ККК 
- Анпнимнп анкетираое студената пд стране Студентскпг парламента 
- Анпнимнп анкетираое студената пд стране ККК 
- Ушещће студента прпдекана у извещтаваоу НУ Већа 
- Пбезбеђиваое материјалних услпва за пдржаваое састанака студената 
- Пбезбеђиваое прпмптивних активнпсти за студенте (пбавещтаваое медија 

п излпжбама, прганизпваое излпжби и слишнп) 
- Ппдржаваое других пблика самппрганизпваоа и ппвезиваоа са 

студентским прганизацијама 
- Прганизпваое птвпрених састанака са студентима 
- Пбезбеђиваое времена за кпнсултације и пријем студената пд стране 

декана и прпдекана 

 

Стандард  14 : Систематскп праћеое и перипдишна прпвера квалитета  

Виспкпщкплска устанпва кпнтинуиранп и систематски прикупља пптребне инфпрмације п 

пбезбеђеоу квалитета и врщи перипдишне прпвере у свим пбластима пбезбеђеоа 

квалитета.   

  

Динамика примене механизама за кпнтрплу и пбезбеђеое квалитета 

- Извещтај п студентскпј евалуацији – најмаое једнпм гпдищое 
- Извещтај п наставнишкпј евалуацији – најмаое једнпм у три гпдине 
- Извещтај п мпнитпринг ппсетама настави – најмаое једнпм у три гпдине 
- Извещтај п раду ККК – најмаое једнпм семстралнп Савету ФЛУ 
- Јавна презентација и расправа на пснпву налаза извещтаја п студентскпј и 

наставнишкпј евалуацији – једнпм гпдищое 
- Извещтај п релевантним индикатприма извпђеоа (пп међунарпднпм 

стандарду efficiency), ефикаснпсти (effictiveness), ушинка (impact) и 
усаглащенпсти са пптребама (sustainability in context) – најмаое једнпм у 
три гпдине 

- Извещтај п усклађенпсти са српдним прпграмима у инпстранству 
 

За ппщтпваое динамике извещтаваоа пдгпвпрни су ККК, щефпви пдсека, студентска 

служба, Студентски парламент, прпдекан за међунарпдну сарадоу, а за пбезбеђеое 

приступа инфпрмацији - наставници, струшна тела ФЛУ, управна тела ФЛУ и студенти. 

Налази извещтаја су јавни и дпступни свим актерима у активнпстима ФЛУ. 



45 

 

 

Стандарде сашинила и предлаже НУ Већу и Студентскпм парламенту 

Кпмисија за кпнтрплу квалитета 

Бепград, 10. 01. 2008. 

 
Прилпг 3.3 Дпкумент п анализи резултата анкета и п усвајаоу кпрективних и превентивних мера  

 

На основу анкете о квалитету рада високошколске установе 2016/2017 добијени су следећи 

резултати: 

9. Оцена рада ненаставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-

5) анкету радила I година основних студија, урађена на узорку од 30 студената: 

 

- Деканат: 3,500313  

- Студентска служба: 3,26  

- Секретаријат: 3,59  

- Финансијска служба: 3,53 

- Библиотека 4,59  

- Помоћно-техничка служба: 3,80  

- Галерија ФЛУ 4,59  

- Центар за графику: 4,05  

 

 

10. Оцена рада наставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-5) 

анкету радила I година основних студија, урађена на узорку од 32 студента: 

 

- Опште задовољство наставом 3,65625 

- Организација наставе: 3,375 

- Задовољство техничким условима студирања: 2,78125 

- Задовољство материјалним условима студирања: 2,5625 

- Задовољство ангажманом професора: 3,28125 

- Задовољство личним постигнућем студената: 3,9375 

- Објективност оцењивња: 3,5 

- Професионалност наставника: 3,6875 

 

11. Оцена рада ненаставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-

5) анкету радила II година основних студија, урађена на узорку од 28 студента: 

 

 

- Деканат: 3,45 

- Студентска служба: 3,63 

- Секретаријат: 3,72 

- Финансијска служба: 3,50  

- Библиотека 4,46  

- Помоћно-техничка служба: 3,88  
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- Галерија ФЛУ 4,59  

- Центар за графику: 4,18 

 

12. Оцена рада наставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-5) 

анкету радила II година основних студија, урађена на узорку од 28 студента: 

 

- Опште задовољство наставом 3,41 

- Организација наставе: 3,25 

- Задовољство техничким условима студирања: 2,78 

- Задовољство материјалним условима студирања: 2,70 

- Задовољство ангажманом професора: 3,48 

- Задовољство личним постигнућем студената: 3,51 

- Објективност оцењивња: 3,33 

- Професионалност наставника: 3,62 

Примедбе студената II година основних студија:  

- Деканат није уважио петицију коју је потписала већина студената поводом одвијања 

наставе неких предмета;  

- не води се посебно рачуна о суштини и основи рада у сликарству, вајарству и графици, 

као основном циљу Факултета у смислу предаје знања, делује да се изводе више 

фасадне измене. 

- Службе умногоме  олакшавају било коју спорну ситацију. 

- Студенти зграде у Париској 16 траже да се сви прозори замагле, јер људи из Кнез 

Михаилове посматрају студенте и моделе, што омета рад у класи.  

 

13. Оцена рада ненаставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-

5) анкету радила III година основних студија, урађена на узорку од 28 студента: 

 

- Деканат: 3,11  

- Студентска служба: 3,1  

- Секретаријат: 3,25  

- Финансијска служба: 3,44 

- Библиотека 3,89  

- Помоћно-техничка служба: 3,4 

- Галерија ФЛУ 4,33 

- Центар за графику: 4,33  

 

 

14. Оцена рада наставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-

5) анкету радила III година основних студија, урађена на узорку од 10 студента: 

 

- Опште задовољство наставом 3,1 

- Организација наставе: 2,5 

- Задовољство техничким условима студирања: 2,4 

- Задовољство материјалним условима студирања: 1,8 

- Задовољство ангажманом професора: 3,1 

- Задовољство личним постигнућем студената: 3,3 
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- Објективност оцењивња: 3,4 

- Професионалност наставника: 3,3 

 

 

15. Оцена рада наставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-5) 

анкету радила IV година основних студија, урађена на узорку од 10 студента: 

 

 

- Опште задовољство наставом 2,91 

- Организација наставе: 2,82 

- Задовољство техничким условима студирања: 2,64 

- Задовољство материјалним условима студирања: 2,27 

- Задовољство ангажманом професора: 3,09 

- Задовољство личним постигнућем студената: 3,45 

- Објективност оцењивња: 3,09 

- Професионалност наставника: 3,45 

 

Примедбе студената IV година основних студија:  

Простор за рад 

 

 

16. Оцена рада ненаставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-

5) анкету радила IV година основних студија, урађена на узорку од 10 студента 

 

- Деканат: 3.03 

- Студентска служба: 3,22 

- Секретаријат: 3,1 

- Финансијска служба: 3,33 

- Библиотека: 3,9 

- Помоћно-техничка служба: 3,44 

- Галерија ФЛУ: 4,3 

- Центар за графику: 4,22 

 

 

Евалуација рада ненаставног особља оцену даје наставно особље 

 

 

2. Oцена рада ненаставнoг особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-5) 

анкету је радило наставно особље, урађена на узорку од 43, у извештају је приказана средња 

збирна вредност процене рада појединачних служби, колико је добро и ефикасно 

организована, колико се запослени у службама труде да јасно информишу и колико су 

прописане процедуре ефикасне: 

 

 

- Деканат: 4,13 

- Студентска служба: 4,0 

- Секретаријат: 4,6 

- Финансијска служба: 4,64 
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- Библиотека: 4,78 

- Помоћно-техничка служба: 4,04 

- Галерија ФЛУ: 4,48 

- Центар за графику: 4,55 

  

Како је анкета по закону обавезна да се обавља најмање једном у три године, и како је број 

студената који дају оцену рада у великом варирању те се самим тим добијају оцену на основу 

малог узорка те самим тим и исход збирни не одражава правилну слику рада, стога смо се 

договорили са Студентском службом следеће:  

- Анкета ће се попуњавати као обавеза да би се испунио услов за добијање овере летњег 

семестра, на октобарској седници би се представљао у оквиру седнице научно-уметничког 

већа и на истој би се гласало за извештај. Тиме се добија континуитет у праћењу квалитета 

наставе, квалитет рада сваког професора као и ненаставног особља биће урађен на целом 

узорку (самим тим се добија прецизнија оцена рада) и испуњава се акредитивна обавеза.  

 
 

СТАНДАРД 4: КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКПГ ПРПГРАМА 

 

Ппис стаоа, анализа и прпцена Стандарда 4 

 

Факултет ликпвних уметнпсти развија шетири студијска прпграма на три нивпа пбразпваоа : 
пснпвним академским, мастер и дпктпрским студијама.  

Студијски прпграми Факултета кап једнпг пд најстаријих у пквиру Универзитета уметнпсти, пд 
увпђеоа Бплпоскпг система се редпвнп ревалпризују и мпдификују схпднп пптребама студената 
кпји активнп ушествују у креираоу, али и пцеоиваоу прпграма. 

Прпграми главних уметнишких предмета су заснпвани на индивидуалнпј настави и сампсталнпм 
истраживашкпм раду уз ментпрскп праћеое, дпк су предвиђене групе за рад пгранишене на 20 
студената у сладу са Стандардима за акредитацију студијских прпграма првпг и другпг степена. 

У складу са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу студијски прпграми су акредитпвани у пднпсу на 
важеће еврппске стандарде и у пднпсу на стране виспкпщкплске устанпве истпг прпфила. 

Факултет ликпвних уметнпсти редпвнп и систематски прпверава квалитет пдвијаоа студијских 
прпграма у свим оегпвим делпвима : пд пних кпји су везани за сам садржај, структуру и циљеве, 
те метпде извпђеоа наставе, дп аспеката вазаних за субјекте наставе - пптерећеое наставника и 
студената, оихпва струшнпст и стешене кпмпетенције. Тп се пбавља ппсебним ппступцима и 
механизмима за кпнтрплу, праћеое и пдпбраваое прпграма. 
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Захваљујући ппдацима прикупљеним из анпнимних анкета (студената и наставника) дпбија се 
увид у стаое и квалитет студијских прпграма, дпмете, пптребе и недпстаке кпји се пптпм 
анализирају ради ппбпљщаоа и псавремеоиваоа. 

Факултет прекп свпг сајта и щтампанпг инфпрматпра за будуће (дпмаће и стране) студенте, шини 
дпступним све инфпрмације релевантне за садржаје, циљеве и кпмпетенције кпје се стишу на 
свакпм пд мпдула на студијским прпграмима. 

Ппдстицаое студената на кретивнпст и инпвативнпст, развијаое метпда истраживашкп-уметнишкпг 
рада и критишкпг мищљеоа, кап и примену стешених знаоа у сампсталнпм стваралашкпм раду, 
шини пкпсницу курикулума студијских прпграма на ФЛУ.  

У складу са циљевима и задацима студијских прпграма дефинисани су и акти кпји регулищу 
заврщне диплпмске, мастер и дпктрске радпве кпјима се стишу пдређене кпмпетенције. 

Збпг интензивне међунарпдне сарадое, ФЛУ пбезбеђује наставу на странпм језику свим 
гпстујућим студентима из инпстранства кпји ту пстварују и пптребне ЕСПБ . Такпђе крпз 
међунарпдну размену студенти ФЛУ имају мпгућнпст гпстујућег реципрпцитета на страним 
виспкпщкплским устанпвама са кпјима је пптписана кпнвенција п билатералнпј сарадои какп у 
Еврппскпј унији (Француска, Немашка, Аустрија, Ппљска, Естпнија, Хрватска, Гршка, Бугарска) такп и 
ван Еврппе (Кина, Канада, САД, Јужна Кпреја). 

 
 
Прпцена испуоенпсти стандарда 4 
 
                                                                       SWOT анализa 
 

Преднпсти: 

- Студијски прпграми се ревалпризују перманентнп у складу са пптребама студената +++ 
- Студенти сампсталнп дефинищу сппствени курикулум у пквиру задатих нпрматива 

захваљујући  ппнуђеним избпрним предметима  и индивидуализпванпј настави +++ 
- Студенти имају мпгућнпст директнпг укљушиваоа у светске уметнишке тпкпве захваљујући 

разним видпвима међунарпдне размене (гпстпваое страних предаваша, радипнице, 
семинари и прпјекти, страни студенти на гпстпваоу, дпмаћи студенти на размени или 
стипендији) ++ 

- Виспк степен прплазнпсти студената на пснпвним академским студијама +++ 
- Виспк степен прплазнпси на мастер академским студијама +++ 
- Виспк степен прплазнпсти на дпктпрским академским студијама +++ 

 

Слабпсти: 

- Нису дпвпљнп елабприрани дпдатни пблици наставе +++ 

- Недпвпљна пбавещтенпст наставнпг кадра п пптребама за дпдатним пблицима наставе и 
задацима дпдатних пблика наставе+++ 
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- Маокавпсти у спрпвпђеоу расппреда шаспва на пснпвним академским студијама ++ 

- Недпвпљнп јасни критеријуми пцеоиваоа на неким струшнп-уметнишким предметима + 

 

Мпгућнпсти: 

- Унапређеое квалитета  припреме и пплагаоа заврщних испита крпз систематски 
кппрдинисани рад на разлишитим предметима у пквиру студијскпг прпграма. +++ 

- Систематскп увпђеое ппсебних активнпсти кпје би унапредиле практишне вещтине у 
креативнпм дпмену, кпмуникације и презентације уметнишкпг рада студената ++ 

- ФЛУ треба активније да се укљуши у креираое курикулума пснпвних и средоих щкпла какп 
би се псмислила јединствена платфпрма п другашијпј парадигми ушеоа кпја ппдразумева 
знашајнију улпгу ликпвне уметнпсти/ликпвнпг пбразпваоа у пквиру ппщтег пбразпваоа ++ 

Ппаснпсти 

- Недпвпљна кпмникација између наставника и инфпрмисанпст п садржајима других 
предмета++ 

- Неадекватнп ппзиципнираое кадрпва из дпмена ликпвних/визуелних уметнпсти у щири 
друщтвени кпнтекст  услед неразвијенпг тржищта и недпвпљнп јасне културне пплитике++ 

 

Предлпг мера и активнпсти за унапређеое квалитета стандарда 4 
 

 Редефнисати кпнцепцију заврщнпг рада на другпм степену студија и ускладити исту са 
садржајима наставних предмета 

 Систематски прганизпвати дпдатне пблике наставе шиме би се унапредиле практишне 
вещтине у креативнпм дпмену, кпмуникације и презентације уметнишкпг рада студената 

 Размптрити фпрмираое раднпг тела у устанпви, кпје би се бавилп стратещким 
планираоем  приступа изушаваоу фенпмена визуелне културе у щирем смислу пд 
пснпвнпщкплскпг, средоещкплскпг дп висикпщкплскпг пбразпваоа  
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Ппказатељи и прилпзи за Стандард 4: 
 
Табела  4.1.Листа свих студијских прпграма кпји су акредитпвани на виспкпщкплскпј устанпви са 
укупним брпјем уписаних студената на свим гпдинама студија у текућпј и претхпдне 2 щкплске 
гпдине 
 

*  (број студената одобрен aкредитацијом помножен са бројем година трајања 

Студијског програма 
 

Р. 
б. 

Назив студијског 
програма и поље 

*Укупно 
акредитован

број 
студената 

 

Укупно уписани број студената на 
свим годинама студијау последње 3 

године  

2014/15 2015/16 2016/17 

ОAС - Основне академске студије  

1. Сликарство  106 136 133 
2. Графика  37 46 46 
3. Вајарство  28 38 39 
4. Нови медији   3 8 
      
      
н.      
 Укупан број студената 

(ОAС) 
 171 223 226 

 

Р. 
б. 

Назив студијског 
програма и поље 

Укупно 
акредитован

број 
студената 

Укупно уписани број студената на све 
године студијау последње 3 године  

2014/15 2015/16 2016/17 

МAС - Мастер академске студије  

1. Сликарство   72 33 34 
2. Графика  13 8 7 
3. Вајарство  18 7 7 
      
      
      

н.      
 Укупан број студената 

(МAС) 
 103 48 48 

 

Р. 
б. 

Назив студијског 
програма 

Укупно 
акредитован

број 
студената 

Укупно уписани број студената на све 
године студија у последње 3 године  

2014/15 2015/16 2016/17 

СAС -Специјалистичке академске студије  

1.      
2.      
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н.      
 Укупан број студената 

(СAС) 
    

 

Р. 
б. 

Назив студијског 
програма и поље 

Укупно 
акредитован

број 
студената 

Укупно уписани број студената на све 
године студија у последње 3 године  

2014/15 2015/16 2016/17 

ИAС - Интегрисане академске студије  

1.      
2.      
      
      
      
      
н.      
 Укупан број студената 

(ИAС) 
    

 

Р. 
б. 

Назив студијског 
програма и поље 

Укупно 
акредитован

број 
студената 

Укупно уписани број студената на све 
године студија у последње 3 године  

2014/15 2015/16 2016/17 

ДС - Докторске студије  

1.      
 Ликовне уметности  43 42 56 
      
      
      
      
н.      
 Укупан број студената 

(ДС) 
 43 42 56 

 

 

Р. 
б. 

 

*Ниво 

студија 

Број 
програма 

Укупно 
акредитован

број 
студената 

Укупно уписани број студената на све 
године студијау последње 3 године  

2014/15 2015/16 2016/17 

1. OСС      
2. ССС      
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 OAС 3  171 223 226 
 MAС 3  103 48 46 
 
 

ДС 
1  43 42 56 

* раздвојитинивоестудијапопољима (нпр. ОАС – ДХ, ОАС – ТT, OAC - ИМТ) 

 
Табела 4.2. Брпј и прпценатдиплпмиранихстудената (у  пднпсунабрпјуписаних)  у претхпдне 3 
щкплске гпдине у  пквируакредитпванихстудијскихпрпграма. Пви ппдаци се израшунавају 
такпщтпсеукупанбрпјстуденатакпјисудиплпмирали у щкплскпјгпдини (дп 30. 09.) 
ппделибрпјемстуденатауписаних у прву гпдину студија исте щкплске гпдине. 
Ппдаткеппказатиппсебнпзасвакинивпстудија. 

 

*Ниво 

студија 

2014/15 2015/16 2016/17 

уписани диплом. % уписани диплом. % уписани диплом. % 

ОАС-С 33   13 33 2.54 30 33 1.1 
ОАС-Г 13   12 12 1 12 10 0.83 
ОАС-В 8   10 9 0.9 10 8 0.8 

ОАС-НМ    3 0 0 5 0 0 
MAС-С 34 43 1,27 0 19  34 36 1,06 
МАС-Г 7 5 0,72 0 6 0 7 8 1,14 
МАС-В 8 9 1,13 0 8  7 9 1,29 

ИAС          
СAС          
ДС 22 19 0,86 20 20 1 20 11 0,55 

Укупно 125 76  58 107  125 115  

   * раздвојитинивоестудијапопољима (нпр. ОАС – ДХ, ОАС – ТТ, OAC - ИМТ) 

 
Табела 4.3. Прпсешнптрајаоестудија у претхпдне 3 щкплскегпдине. 
Пвајппдатакседпбијатакпщтпсезастудентекпјисудиплпмиралидпкрајащкплскегпдине (дп 30.09.) 
израшунапрпсешнптрајаоестудираоа. Ппдаткеппказатиппсебнпзасвакинивпстудија. 
 

*Ниво 

студија 

2014/15 2015/16 2016/17 

Број 

дипломи- 

раних 

Просечно 

трајање 

студија 

Број 

дипломи- 

раних 

Просечно 

трајање 

студија 

Број 

дипломи- 

раних 

Просечно 

трајање 

студија 

OАС-С   33 4 33 4 

ОАС-Г   12 4,5 10 4 

OAС-В   9 4,5 8 4 

MAС-С 43 3 19 2,5 36 2 

МАС-Г 5 3,5 8 3 8 1,9 

МАС-В 9 3,5 6 3 9 1,9 

ДС 19 7 20 6,5 11 6,5 

Укупно 76 17 107 28 115 24.3 

* раздвојитинивоестудијапопољима (нпр. ОАС – ДХ, ОАС – ТТ, OAC - ИМТ) 



54 

 

Прилпг  4.1.  Анализа  резултата  анкета  п  мищљеоу  диплпмираних  студената  п квалитету 
студијкпг прпграма и ппстигнутим исхпдима ушеоа. 
 

На основу анкете добијени су следећи резултати: 

 

17. Оцена рада ненаставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-

5) анкету радила I година основних студија, урађена на узорку од 30 студената: 

 

- Деканат: 3,500313  

- Студентска служба: 3,26  

- Секретаријат: 3,59  

- Финансијска служба: 3,53 

- Библиотека 4,59  

- Помоћно-техничка служба: 3,80  

- Галерија ФЛУ 4,59  

- Центар за графику: 4,05  

 

 

18. Оцена рада наставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-5) 

анкету радила I година основних студија, урађена на узорку од 32 студента: 

 

- Опште задовољство наставом 3,65625 

- Организација наставе: 3,375 

- Задовољство техничким условима студирања: 2,78125 

- Задовољство материјалним условима студирања: 2,5625 

- Задовољство ангажманом професора: 3,28125 

- Задовољство личним постигнућем студената: 3,9375 

- Објективност оцењивња: 3,5 

- Професионалност наставника: 3,6875 

 

19. Оцена рада ненаставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-

5) анкету радила II година основних студија, урађена на узорку од 28 студента: 

 

 

- Деканат: 3,45 

- Студентска служба: 3,63 

- Секретаријат: 3,72 

- Финансијска служба: 3,50  

- Библиотека 4,46  

- Помоћно-техничка служба: 3,88  

- Галерија ФЛУ 4,59  

- Центар за графику: 4,18 
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20. Оцена рада наставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-5) 

анкету радила II година основних студија, урађена на узорку од 28 студента: 

 

- Опште задовољство наставом 3,41 

- Организација наставе: 3,25 

- Задовољство техничким условима студирања: 2,78 

- Задовољство материјалним условима студирања: 2,70 

- Задовољство ангажманом професора: 3,48 

- Задовољство личним постигнућем студената: 3,51 

- Објективност оцењивња: 3,33 

- Професионалност наставника: 3,62 

Примедбе студената II година основних студија:  

 

- Деканат није уважио петицију коју је потписала већина студената поводом одвијања 

наставе неких предмета;  

- не води се посебно рачуна о суштини и основи рада у сликарству, вајарству и графици, 

као основном циљу Факултета у смислу предаје знања, делује да се изводе више 

фасадне измене. 

- Службе умногоме  олакшавају било коју спорну ситацију. 

- Студенти зграде у Париској 16 траже да се сви прозори замагле, јер људи из Кнез 

Михаилове посматрају студенте и моделе, што омета рад у класи.  

 

21. Оцена рада ненаставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-

5) анкету радила III година основних студија, урађена на узорку од 28 студента: 

 

- Деканат: 3,11  

- Студентска служба: 3,1  

- Секретаријат: 3,25  

- Финансијска служба: 3,44 

- Библиотека 3,89  

- Помоћно-техничка служба: 3,4 

- Галерија ФЛУ 4,33 

- Центар за графику: 4,33  

 

 

22. Оцена рада наставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-

5) анкету радила III година основних студија, урађена на узорку од 10 студента: 

 

- Опште задовољство наставом 3,1 

- Организација наставе: 2,5 

- Задовољство техничким условима студирања: 2,4 

- Задовољство материјалним условима студирања: 1,8 

- Задовољство ангажманом професора: 3,1 

- Задовољство личним постигнућем студената: 3,3 

- Објективност оцењивња: 3,4 
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- Професионалност наставника: 3,3 

 

 

23. Оцена рада наставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-5) 

анкету радила IV година основних студија, урађена на узорку од 10 студента: 

 

 

- Опште задовољство наставом 2,91 

- Организација наставе: 2,82 

- Задовољство техничким условима студирања: 2,64 

- Задовољство материјалним условима студирања: 2,27 

- Задовољство ангажманом професора: 3,09 

- Задовољство личним постигнућем студената: 3,45 

- Објективност оцењивња: 3,09 

- Професионалност наставника: 3,45 

 

Примедбе студената IV година основних студија:  

 

Простор за рад 

 

 

24. Оцена рада ненаставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-

5) анкету радила IV година основних студија, урађена на узорку од 10 студента 

 

- Деканат: 3.03 

- Студентска служба: 3,22 

- Секретаријат: 3,1 

- Финансијска служба: 3,33 

- Библиотека: 3,9 

- Помоћно-техничка служба: 3,44 

- Галерија ФЛУ: 4,3 

- Центар за графику: 4,22 

 

 

Евалуација рада ненаставног особља оцену даје наставно особље 

 

 

 

3. Oцена рада ненаставнoг особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-5) 

анкету је радило наставно особље, урађена на узорку од 43, у извештају је приказана средња 

збирна вредност процене рада појединачних служби, колико је добро и ефикасно 

организована, колико се запослени у службама труде да јасно информишу и колико су 

прописане процедуре ефикасне: 

 

 

- Деканат: 4,13 

- Студентска служба: 4,0 



57 

 

- Секретаријат: 4,6 

- Финансијска служба: 4,64 

- Библиотека: 4,78 

- Помоћно-техничка служба: 4,04 

- Галерија ФЛУ: 4,48 

- Центар за графику: 4,55 

  

Како је анкета по закону обавезна да се обавља најмање једном у три године, и како је број 

студената који дају оцену рада у великом варирању те се самим тим добијају оцену на основу 

малог узорка те самим тим и исход збирни не одражава правилну слику рада, стога смо се 

договорили са Студентском службом следеће:  

- Анкета ће се попуњавати као обавеза да би се испунио услов за добијање овере летњег 

семестра, на октобарској седници би се представљао у оквиру седнице научно-уметничког 

већа и на истој би се гласало за извештај. Тиме се добија континуитет у праћењу квалитета 

наставе, квалитет рада сваког професора као и ненаставног особља биће урађен на целом 

узорку (самим тим се добија прецизнија оцена рада) и испуњава се акредитивна обавеза.  

 

 

СТАНДАРД 5: КВАЛИТЕТ НАСТАВНПГ ПРПЦЕСА 

 

Ппис стаоа, анализа и прпцена стандарда 5 

 

Квалитет наставнпг прпцеса факултета пбезбеђује се крпз дпследнп спрпвпђеое прпграма рада, 
индивидуални приступ у раду са студентима, интерактивнпст наставе, струшни и прпфесипнални 
рад наставника и сарадника, ппдстицаое студената на активнпст, размищљаое и креативнпст, 
сампсталнпст у раду и примену стешених знаоа. Такпђе квалитет се имплементира и дпнпщеоем 
и ппщтпваоем планпва рада пп предметима, кап и праћеоем квалитета наставе и предузимаое 
кпрективних мера ради унапређеоа наставе.  

План и расппред наставе усклађен је са пптребама и мпгућнпстима студената.   

Виспкпщкплска устанпва за сваки пд предмета благпвременп, пре ппшетка семестра, пбезбеђује, 
план рада кпји укљушује: 

 

- пснпвне ппдатке п предмету: назив, гпдину, брпј ЕСПБ бпдпва, услпве; 

- циљеве предмета; 
- садржај и структуру предмета; 
- план и расппред извпђеоа наставе (предаваоа и вежбе); 
- нашин пцеоиваоа на предмету; 
- учбенике, пднпснп пбавезну и дппунску литературу; 
- ппдатке п наставницима и сарадницима на предмету. 
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Виспкпщкплска устанпва систематски прати, пцеоује квалитет наставе на ппјединашним 
предметима и предузима кпрективне мере за оегпвп унапређеое. Праћеое квалитета наставнпг 
прпцеса пдвија се непрекиднп крпз рад тела и пргана факултета, затим студената и наставника. 

У наставни прпцес ппсебнп су укљушени: 

- Студентски парламент; 

- Декан, прпдекан за наставу и прпдекан за међунарпдну сарадоу; 

- Наставна кпмисија; 

- Шефпви пдсека  и пдсеци факултета; 

- Кплегијум факултета; 

- Кпмисија за пбезбеђеое и кпнтрплу наставе; 

Студентски парламент саставља записнике и извещтаје са свпјих седница и прпслеђује их телима 
факултета, кпја се баве квалитетпм наставнпг прпцеса. 

Декан и прпдекани кппрдинирају рад пдгпварајућих кпмисија, щефпва пдсека, студентскпг 
парламента и, уз оихпву ппмпћ старају се п квалитетнпј настави. 

Кпмисија за кпнтрплу квалитета је у прптекле три гпдине пбавила евалуацију студената и 
прпфеспра п наставнпм прпцесу – за щкплску 2016/17. У истпм перипду ККК је пбавила евалуацију 
студената и прпфеспра везану за квалитет избпрних предмета и кпнтинуиранп пратила прплазнпст 
студената на испитима. Кпмисија је такпђе дпбијала и гпдищое извещтаје п пдвијаоу наставе на 
Пдсецима, кап и извещтаје рада Галерије, Центра за графику и визуелна истраживаоа и Центра за 
уметнишкп ливеое п оихпвпм дппринпсу ппбпљщаоу квалитета наставе.  

Квалитету наставе нарпшитп је дппринела међунарпдна сарадоа факултета, кпја се пгледа крпз 
мпбилнпст студената и гпстпваоа уметника и прпфеспра из инпстранства . 

 
Прпцена испуоенпсти стандарда 5 
 
SWOT анализа 
 
Преднпсти: 

 Ппстпјаое адекватнпг и прилагпђенпг прпграма са циљевима наставе+++ 

 Сваки пд предмета крпз све курикулуме ппседује јаснп дефинисане садржаје, циљеве, 
исхпде и системе пцеоиваоа+++ 

 Прпграм пдржаваоа наставе на факултету има дефинисан гпдищои календар рада и 
расппред шаспва+++ 

 Шефпви пдсека заједнп са прпдеканпм за наставу прате временску динамику и 
реализацију наставнпг прпцеса уз мпгућнпст кпрекција укпликп се за тп укажу пптребе+++ 

 Факултет негује ушещће студената у креираоу наставнпг прпцеса+++ 

 Пдлику наставнпг прпцеса такпђе шини мпбилнпст студената међу пдсецима+++ 
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  Један пд кљушних шинилаца наставнпг прпцеса шини индивидуални приступ раду са 
студентима+++ 

 

Слабпсти: 

 Недпвпљнп дпбра кппрдинација и преклапаое избпрних предмета+++ 

 Неппстпјаое јавнп дпступних инфпрмација п прпграмима предмета+++ 

 Непредузимаое кпрективних мера у ревидираоу курикулума у складу са захтевима 
савремених тпкпва у уметнпсти+++ 

 

Мпгућнпсти: 

 Бпља кппрдинација у прганизпваоу предмета крпз расппред шаспва наставе++ 

 Бпља дпступнпст инфпрмација п прпгрмима рада на факултету+++ 

 Ппкренути питаое псавремеоиваое курикулума крпз тела факултета (кплегијум) +++ 
 

Ппаснпсти: 

 Маоак пспбља неппхпднпг за рад на предвиђеним прпграмима++ 

 Недпстатак материјалних средстава за реализацију предвиђених прпграма+++ 

 Инертнпст и недпстатак мптивације у псавремеоиваоу наставе и наставнпг прпцеса+++ 
 
 
 
Предлпг мера и активнпсти за унапређеое квалитета стандарда  5 
 

 Интензивирати активнпсти на ппљу анализираоа ппстпјећих курикулума - планираое и 
ребаланс ппстпјећих у циљу праћеоа тпкпва у савременпј уметнпсти 

 Настпјати да се бпље ускладе план и прпграм наставе какп би билп избегнутп преклапаое 
предмета, нарпшитп избпрних 

 Инфпрмације п прпграмима рада и предметима ушинити јавнп дпступним и 
транспарентним 

 Према мпгућнпстима и материјалним пптенцијалима ускладити рад пспбља у наставнпм 
прпцесу 

 
 
Ппказатељи и прилпзи за стандард 5  
 
Прилпг  5.1. Анализа резултата анкета студената п квалитету наставнпг прпцеса  
 

На основу анкете добијени су следећи резултати: 
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25. Оцена рада ненаставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-

5) анкету радила I година основних студија, урађена на узорку од 30 студената: 

 

- Деканат: 3,500313  

- Студентска служба: 3,26  

- Секретаријат: 3,59  

- Финансијска служба: 3,53 

- Библиотека 4,59  

- Помоћно-техничка служба: 3,80  

- Галерија ФЛУ 4,59  

- Центар за графику: 4,05  

 

 

26. Оцена рада наставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-5) 

анкету радила I година основних студија, урађена на узорку од 32 студента: 

 

- Опште задовољство наставом 3,65625 

- Организација наставе: 3,375 

- Задовољство техничким условима студирања: 2,78125 

- Задовољство материјалним условима студирања: 2,5625 

- Задовољство ангажманом професора: 3,28125 

- Задовољство личним постигнућем студената: 3,9375 

- Објективност оцењивња: 3,5 

- Професионалност наставника: 3,6875 

 

27. Оцена рада ненаставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-

5) анкету радила II година основних студија, урађена на узорку од 28 студента: 

 

 

- Деканат: 3,45 

- Студентска служба: 3,63 

- Секретаријат: 3,72 

- Финансијска служба: 3,50  

- Библиотека 4,46  

- Помоћно-техничка служба: 3,88  

- Галерија ФЛУ 4,59  

- Центар за графику: 4,18 

 

28. Оцена рада наставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-5) 

анкету радила II година основних студија, урађена на узорку од 28 студента: 

 

- Опште задовољство наставом 3,41 

- Организација наставе: 3,25 

- Задовољство техничким условима студирања: 2,78 

- Задовољство материјалним условима студирања: 2,70 

- Задовољство ангажманом професора: 3,48 

- Задовољство личним постигнућем студената: 3,51 

- Објективност оцењивња: 3,33 
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- Професионалност наставника: 3,62 

Примедбе студената II година основних студија:  

- Деканат није уважио петицију коју је потписала већина студената поводом одвијања 

наставе неких предмета;  

- не води се посебно рачуна о суштини и основи рада у сликарству, вајарству и графици, 

као основном циљу Факултета у смислу предаје знања, делује да се изводе више 

фасадне измене. 

- Службе умногоме  олакшавају било коју спорну ситацију. 

- Студенти зграде у Париској 16 траже да се сви прозори замагле, јер људи из Кнез 

Михаилове посматрају студенте и моделе, што омета рад у класи.  

29. Оцена рада ненаставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-

5) анкету радила III година основних студија, урађена на узорку од 28 студента: 

 

- Деканат: 3,11  

- Студентска служба: 3,1  

- Секретаријат: 3,25  

- Финансијска служба: 3,44 

- Библиотека 3,89  

- Помоћно-техничка служба: 3,4 

- Галерија ФЛУ 4,33 

- Центар за графику: 4,33  

 

 

30. Оцена рада наставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-

5) анкету радила III година основних студија, урађена на узорку од 10 студента: 

 

- Опште задовољство наставом 3,1 

- Организација наставе: 2,5 

- Задовољство техничким условима студирања: 2,4 

- Задовољство материјалним условима студирања: 1,8 

- Задовољство ангажманом професора: 3,1 

- Задовољство личним постигнућем студената: 3,3 

- Објективност оцењивња: 3,4 

- Професионалност наставника: 3,3 

 

 

31. Оцена рада наставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-5) 

анкету радила IV година основних студија, урађена на узорку од 10 студента: 

 

- Опште задовољство наставом 2,91 

- Организација наставе: 2,82 

- Задовољство техничким условима студирања: 2,64 

- Задовољство материјалним условима студирања: 2,27 

- Задовољство ангажманом професора: 3,09 

- Задовољство личним постигнућем студената: 3,45 

- Објективност оцењивња: 3,09 

- Професионалност наставника: 3,45 
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Примедбе студената IV година основних студија:  

Простор за рад 

 

32. Оцена рада ненаставног особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-

5) анкету радила IV година основних студија, урађена на узорку од 10 студента 

 

- Деканат: 3.03 

- Студентска служба: 3,22 

- Секретаријат: 3,1 

- Финансијска служба: 3,33 

- Библиотека: 3,9 

- Помоћно-техничка служба: 3,44 

- Галерија ФЛУ: 4,3 

- Центар за графику: 4,22 

 

Евалуација рада ненаставног особља оцену даје наставно особље 

 

4. Oцена рада ненаставнoг особља за школску 2016/17 (изражена је у средњој вредности од 1-5) 

анкету је радило наставно особље, урађена на узорку од 43, у извештају је приказана средња 

збирна вредност процене рада појединачних служби, колико је добро и ефикасно 

организована, колико се запослени у службама труде да јасно информишу и колико су 

прописане процедуре ефикасне: 

 

- Деканат: 4,13 

- Студентска служба: 4,0 

- Секретаријат: 4,6 

- Финансијска служба: 4,64 

- Библиотека: 4,78 

- Помоћно-техничка служба: 4,04 

- Галерија ФЛУ: 4,48 

- Центар за графику: 4,55 

  

Како је анкета по закону обавезна да се обавља најмање једном у три године, и како је број 

студената који дају оцену рада у великом варирању те се самим тим добијају оцену на основу 

малог узорка те самим тим и исход збирни не одражава правилну слику рада, стога смо се 

договорили са Студентском службом следеће:  

- Анкета ће се попуњавати као обавеза да би се испунио услов за добијање овере летњег 

семестра, на октобарској седници би се представљао у оквиру седнице научно-уметничког 

већа и на истој би се гласало за извештај. Тиме се добија континуитет у праћењу квалитета 

наставе, квалитет рада сваког професора као и ненаставног особља биће урађен на целом 

узорку (самим тим се добија прецизнија оцена рада) и испуњава се акредитивна обавеза.  

 
Прилпг 5.2. Прпцедуре и ппступци кпји пбезбеђују ппщтпваое плана и расппреда наставе.  
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СТАНДАРД 6: КВАЛИТЕТ НАУШНПИСТРАЖИВАШКПГ, УМЕТНИШКПГ И СТРУШНПГ РАДА 
 
 
 
Ппис стаоа, анализа и прпцена стандарда 6 
 
Факултет ликпвних уметнпсти перманентнп ради на ппдстицаоу, пбезбеђиваоу услпва и праћеоу 
резултата уметнишкпг и струшнпг рада, и, у нещтп маопј мери, наушнпистраживашкпг рада.  
 
Факултет ппседује струшне, прпстпрне и технишке капацитете за ппдстицаое и прпверу уметнишкпг 
рада наставника и студената, дпк, услед недпстатка финансијских средстава, не ппстпји дпвпљнп 
мпгућнпсти за наушнпистраживашке делатнпсти. Какп се ради п уметнишкпм факултету, лпгистишка 
ппдрщка се углавнпм пружа наставницима уметнишких предмета – кприщћеое капацитета и 
струшнпг пспбља галерије, Центра за графику, Центра за ливеое, затим ппстпјаое графишке збирке, 
библиптеке и институципналне сарадое са уметнишким факултетима у свету. Наставницима 
тепријских предмета из разлишитих пбласти, систематска ппдрщка није у дпвпљнпј мери 
пбезбеђена, те су резултати оихпвпг наушнпистраживашкпг рада најшещће настали сампсталним 
радпм или у сарадои са другим институцијама и ппјединцима.  
 
Уметнишке и наушнпистраживашке референце наставника се прпверавају приликпм избпра у зваое, 
кап и приликпм акредитације студијских прпграма  и писаоа извещтаја п сампвреднпваоу. 
Резултати пвих активнпсти наставника, али и студената, у складу су са циљевима устанпве, 
наципналним и светским стандардима виспкпщкплскпг пбразпваоа и Правилникпм п 
минималним услпвима за избпр у зваоа.  
 
Резултати наушнпистраживашкпг  и уметнишкпг рада наставника су јавнп дпступни и кпристе се у 
наставнпм прпцесу. Ппред редпвних гпдищоих излпжби студената и сампсталних и групних 
излагаоа наставника, резултати наушнпистраживашкпг и тепријскп-уметнишкпг истраживаоа 
приказују се и у електрпнскпм издаоу шаспписа ФЛУ – Уметнпст и теприја, кап и крпз издавашку 
делатнпст факултета – щтампаоем или пбјављиваоем у електрпнскпм пблику мпнпграфија, 
учбеника и прирушника наставника. 
 
Иакп уметнишки пп свпм прпфилу, Факултет је регистрпван и кап наушнпистраживашка 
прганизација и редпвнп псмищљава, усваја на Већу и реализује Прпграм наушнпистраживашкпг 
рада и Прпграм развпја наушнпистраживашкпг ппдмлатка.  
 
Развпј уметнишкпг ппдмлатка, кап и п уметнишкп усаврщаваое наставника систематски се 
ппдстише ушещћем ФЛУ на разнпврсним уметнишким прпјектима, кап и сарадопм са уметнишким 
факултетима щирпм света. Сарадоа са инпстраним виспкпщкплским институцијама је ппследоих 
некпликп гпдина вепма интензивна, а п прпщириваоу листе институција са кпјима ФЛУ сарађује, 
кап и п специфишнпстима размене студената и наставника и дпкументпваоу наведенпг, брине 
Прпдекан за међунарпдну сарадоу и Кпмисија за међунарпдну сарадоу.  
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Прпцена испуоенпсти стандарда 6 
 
 
SWOT анализа 
 
Преднпсти: 
 

 Традиципналне излпжбе студената (заврщна гпдищоа излпжба на ФЛУ, излпжба цртежа и 
мале пластике у ДПБ итд.)+++ 

 Галерија и Центар за графику и визуелна истраживаоа у пквиру ФЛУ+++ 

 Сарадоа са српдним факултетима+++ 

 Бпгата међунарпдна сарадоа+++ 

 Прпфеспри иницирају прпјекте у кпје укљушују студенте+++ 

 Летоа уметнишка щкпла у пквиру УУ+++ 

 Редпвна предаваоа гпстујућих предаваша из инпстранства+++ 

 Часппис Уметнпст и теприја у издаоу ФЛУ+++ 

 Укљушиваое студената-демпнстратпра у наставу+++ 
 
 
Слабпсти: 
 

 Нема систематскпг и активнпг ппдстицаоа наставника пд стране факултета да се баве 
уметнишким и наушним истраживаоима+++ 

 Издавашка делатнпст није дпвпљнп развијена+++ 

 Студенти нису дпвпљнп и на адекватан нашин инфпрмисани  п мпгућнпстима ушещћа у 
уметнишким и наушнпистраживашким прпјектима+++ 

 
 
Мпгућнпсти: 
 

 Какп би студенти и наставници били благпвременп пбавещтени и какп би мпгли на време 
да планирају активнпсти и рукпвпде свпјим уметнишкп-истраживашким радпм, пптребнп је 
у гпдищои календар активнпсти ФЛУ уврстити и расппред и датуме за предају радпва за 
ушествпваое на традиципналним и нпвим уметнишким прпјектима и излпжбама+++ 

 Пптребнп је прпщирити сарадоу са наушним институцијама и факултетима какп би се 
надпместип недпстатак у брпју наставника неппхпдних за кпнкурисаое за 
наушнпистраживашке прпјекте+++ 

 Уређиваое, финансираое и активније ппдстицаое издавашке делатнпсти ФЛУ+++ 

 Фпрмираое ппсебнпг тела (меначер) кпје би се бавилп писаоем прпјеката и 
кпнкурисаоем у пбласти културе, уметнпсти и науке+++ 

 
Ппаснпсти: 
 

 Недпстатак финансијских средстава+++ 

 Недпвпљан брпј наставника кпји су мптивисани за ушещће у прпјектима+++ 

 Непреппзнаваое параметара за фпрмираое стратещкпг циља развпја ФЛУ+++ 
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Предлпг мера и активнпсти за унапређеое квалитета стандарда 6 
 
 
Какп би се ппбпљщап квалитет наушнпистраживашкпг, уметнишкпг и струшнпг рада на ФЛУ, 
пптребнп је 
 

 Дефинисати дугпрпшну стратегију уметнишкпг и наушнпистраживашкпг развпја факултета 

 Фпрмирати радну групу и/или ангажпвати струшну пспбу какп би се шещће кпнкурисалп за 
средства за финансираое прпјеката у пбласти уметнпсти, културе, науке и пбразпваоа 

 У пквиру ппстпјећих предмета или у виду ппсебнпг курса (дпдатни пблици наставе), 
пмпгућити студентима пбуку за писаое прпјеката у пбласти културе и уметнпсти 

 Систематишније и активније ушествпваое факултета у реализацији мпнпграфских и 
перипдишних издаоа ФЛУ 

 Ушинити јавнп дпступним (на сајту и на пгласним таблама) инфпрмације за студенте и 
наставнике у вези са ушествпваоем на кпнкурсима, прпјектима, излпжбама, 
међуфакултетским разменама и сл. 

 
 
Ппказатељи и прилпзи за стандард  6  
 
 
Табела 6.1. Назив  текућих наушнпистраживашких/уметнишких  прпјеката,  шији  су  рукпвпдипци  
наставници  сталнп заппслени у виспкпщкплскпј устанпви.  
 

 Владимир Вељащевић „Слпбпдан пад“ - Издавашки прпјекат кабинета графике ФЛУ  
(предгпвпр Јелена Спаић, издаваш Бесна кпбила, Бепград – Аутпри: Вељащевић, Миланпвић, 
Велицки)  

 Милица Ћебић „Linije sila“ прпјекат реализпван у сарадои са наушнп-истраживашкпм 
институцијпм – Институт за физику Универзитета у Бепграду, и ппдржан на јавнпм 
кпнкурсу за суфинансираое прпјеката из културе, ушесници на прпјекту: др. Саща Лазпвић, 
ИПБ, Драгпљуб Димитријевић ИПБ, нпсилац прпјекта Милица Ћебић ФЛУ, перипд 
реализације 2016/2017 на пснпву Сппразума п сарадои 

 Владимир Миланпвић Umetnički projekat ”Crtež i grafika” (2014, 2015, 2016, 2017, 
2018) - saradnja FLU i Akademije umetnosti u Novom Sadu, autori projekta docent Vladimir 
Milanovid (FLU) i red. prof. Anica Radoševid (AUNS), Umetnički projekat “Mostovi - knjiga 
umetnika” (2017), saradnja 6 fakulteta (Fakultet umetnosti Univerziteta u Prištini, Zvečan - 
Kosovska Mitrovica, Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, Akademija umjetnosti 
Univerziteta u Banja Luci, Fakultet umetnosti u Nišu, Filološko - umetnički fakultet u Kragujevcu), 
koordinator za FLU docent Vladimir Milanovid, Umetnički projekat „FOLD“  (2017) saradnja sa 
umetničkim fakultetima i drugim istitucijama iz 12 država (Escuela Superior Rogelio Yrurtia, 
Buenos Aires; Académie Royale des Beaux-Arts de Liège; Université de Trois-Rivières, Québec; 
Printmaking Department, Sichuan Fine Arts; Aarhus Kunstakademi; AMP, Facultad de Bellas 
Artes, Universidad Complutense, Madrid; Contemporary Print Media Research Center, 
University of California, Santa Cruz; École Supérieure d’Art Nord-Pas de Calais, Dunkerque, 
Tourcoing; Escuela Nacional de Artes Plásticas, Universidad Nacional Autónoma de México DF; 



67 

 

Instituto de Arquitectura Diseño y Arte, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; Facultade de 
Belas Artes, Universidade de Porto; Department of Visual Art, National Chiayi University; 
Akademija umetnosti Novi Sad, Fakultet likovnih umetnosti Beograd); nosilac projekta: Grupo 
dx5, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Vigo, Pontevedra; koordinator za FLU, docent 
Vladimir Milanovid 

 Биљана Ђурђевић, Пливера Парлић-Карајанкпвић, 2017.  Интер/акција - прпјекат 
сарадое студената Факултета ликпвних  уметнпсти и студената Пдељеоа за истприју 
уметнпсти Филпзпфскпг факултета Универзитета у Бепграду, у пквиру сарадое пдржана је 
и излпжба у Дпму пмладине Бепграда са прппратним каталпгпм, 2016.  Интер/акција - 
прпјекат сарадое студената Факултета ликпвних  уметнпсти и студената Пдељеоа за 
истприју уметнпсти Филпзпфскпг факултета Универзитета у Бепграду,  у пквиру сарадое 
пдржана је и излпжба у Дпму пмладине Бепграда са прппратним каталпгпм. 

 Миливпј Павлпвић и Александар Младенпвић међунарни прпјекат „Co/Create, 
Стварати заједнп (видети себе у делу другпга)“ прпјекат сарадое са Универзитетпм Трпа 
Ривијер Квебек, 2017 - 2018  

 Пливера Ерић, кустпс-дпкументариста,  „Дигитализација авангарднпг уметнишкпг 
наслеђа Факултета ликпвних уметнпсти у Брпграду – Кабинет Шуда ФЛУ“ 2016,  
„Виртулени музеј ФЛУ“ 2017. 

 

 

Табела 6.2.  Списак  наставника  и  сарадника  заппслених  у виспкпщкплскпј устанпви, ушесника у 
текућим међунарпдним и дпмаћим прпјектима 

Редни 

број 
Име презиме Звање Назив пројекта 

1. Јелена Тодоровић Редовни професор  

2. 
Никола Шуица Редовни професор 177009: Модернизација 

западног Балкана 

3. 

Саша Радојчић Ванредни професор 47024: Друштвени односи 
Срба и Хрвата, национални 
идентитет и мањинска права 
са аспекта европских 
интеграција 

4. 
Александра Кучековић Ванредни професор Црквено сликарство касног 

барока у Карловачкој 
митрополији (Матица српска) 

н    

Напомена: Подкомисија ће, случајним избором, проверити податке 

 

 
Табела 6.3.  Збирни  преглед  наушнпистраживашких и уметнишких резултата  у уставпви у 
претхпднпј календарскпј гпдини према критеријумима Министарства 

Редни 

број 

Резултат (назив 

научног/уметничког 

резултата) 

*Према Правилнику 

Министарства  

(М10, М20, М30, М40, М60, М70, 

Број 

резултата 
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М80, M90)    

1. 
Мпнпграфија 

међунарпднпг знашаја 

М12 2 

2. 

Ппглавље у М12 или рад у 

тематскпм збпрнику 

међунарпднпг знашаја 

М14 4 

3. 
Наушна критика и 

пплемика у шасппису М24 

М27 1 

4. 
Предаваое пп ппзиву са 

међунарпднпг скупа 

М31 3 

5. 

Предаваое пп ппзиву са 

међунарпднпг скупа 

(щтампанп у извпду) 

М32 2 

6. 
Саппщтеое са 

међунарпднпг скупа 

М33 3 

7. 

Саппщтеое са 

међунарпднпг скупа 

(щтампанп у извпду) 

М34 1 

8. 
Истакнута мпнпграфија 

наципналнпг знашаја 

М41 1 

9. 
Мпнпграфија наципналнпг 

знашаја 

М42 3 

10. 

Ппглавље у М41 или рад у 

тематскпм збпрнику 

впдећег наципналнпг 

знашаја 

М44 2 

11. 

Ппглавље у М42 или рад у 

тематскпм збпрнику 

наципналнпг знашаја 

М45 3 

12. 
Рад у врхунскпм шасппису 

наципналнпг знашаја 

М51 6 

13. Рад у истакнутпм М52 1 
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наципналнпм шасппису 

14. 
Саппщтеое на дпмаћем 

наушнпм скупу 

М63 1 

Напомена: *За уметничке резултате корисити адекватне ознаке  

 

 

Табела 6.4. Списак SCI/ ССЦИ-индексираних радпва пп гпдинама за претхпдни трпгпдищои 

перипд 

Р.Б. 

Радови (на СЦИ/ ССЦИ листи)   у научним часописима са званичне 

листе ресорног министарства за науку у сладу са захтевима 

допунских стандарда за дато поље (аутори, назив рада, часопис, 

година) 

М 

   

   

   

 

Мпнпграфије и учбеници кпје су пбјавили наставници ФЛУ (2014-2017) 

Јелена Тпдпрпвић 

 Јелена Тпдпрпвић, Каталпг државне уметничке кплекције  двпрскпг кпмплекса у 
Бепграду –Еврппска уметнпст/ 
Catalogue  of  the  State  Art  Collection  in  the  Royal  Compound  –  European  Art, тпм 
1,  Платпнеум, Нпви Сад, 2014   ISBN 978-85869-60-0 

 Јелена Тпдпрпвић,  Захарија Орфелин, Свечани ппздрав Мпјсеју Путнику, 1757, 
фптптипскп издаое са студијпм, Платпнеум, 2014, ISBN 978-86-85869-64-8 

 Jelena Todorovic, The Realms of Eternal Present – the Hidden Legacy of Baroque Thought in 
Modern Literature, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2017 ISBN 978-1-
5275-03489 

 

Никпла Шуица 

 ENCLAVIA: (Paviljon Republike Srbije, 57.Međuarodna izložbe savremene umetnosti u Veneciji, 
13.maj-26.novembar 2017.).-Beograd: Muzej savremene umetnosti, 2017. -104 str. : ilustr.;31 
cm. Uporedo srp. tekst i engl. prevod.- Napomene i bibliografske reference uz tekst. ISBN 978-
86-7101-340-6 
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 ANATOMSKE mere:  Galerija - legat Milice Zorid i Rodoljuba Čolakovida =Milica Zorid and 
Rodoljub Čolakovid Gallery-Legacy, 09/09-24/10/ 2016.- Beograd: Muzej savremene umetnosti 
=Belgrade: Museum of Contemporary Art, 2017. -112.str. Ilustr. ISBN 978-86-7101-338-3 

 

Александра Кушекпвић 

 Уметнпст Пакрашкп-славпнске епархије у XVIII веку, Бепград 2014. ISBN 978-86-86805-71-3.  

 Сакрална бащтина Срба у Западнпј Славпнији, Загреб 2015. ISBN 978-953-7611-71-2 
COBISS.SR-ID 526222487 (http://opak.crolib.hr/cgi-bin/wero.cgi?q=560302113426) 

 Урпщ Предић: цртежи и студије из збирке Факултета ликпвних уметнпсти у Бепграду. 
Бепград 2016. ISBN 978-86-88591-17-1 COBISS.SR-ID 227730188 

 

Александра Јпксимпвић 

 Јпксимпвић, А. (2016) Пбразпваое и уметнпст – изазпви наставе ликпвне културе, Факултет 
ликпвних уметнпсти, Бепград, ISBN 978-86-88591-14-0, COBISS.SR-ID 226106636 

 

Саоа Филиппвић 

 Филиппвић, С., Дицић, В. (2017). Ликпвна култура и уметнпст - Увпд у ликпвну културу 1, е-
публикација, првп издаое (184 странe), ISBN 978-86-533-0019-7, Клет, Бепград и Академија 
уметнпсти у Нпвпм Саду; http://www.klett.rs/uvod-u-likovnu-kulturu-1 

 Филиппвић, С., Дицић, В. (2017). Ликпвна култура и уметнпст - Увпд у ликпвну културу 2, е-
публикација, првп издаое, (198 странa), ISBN 978-86-533-0020-3, Клет, Бепград и Академија 
уметнпсти у Нпвпм Саду; http://www.klett.rs/uvod-u-likovnu-kulturu-2 

 Филиппвић, С. (2017). Метпдишка пракса ликпвних педагпга - другп прпщиренп издаое, 
електрпнска публикација (220 страна); UDK 371.3 378.147; ISBN 978-86-900215-1-2, аутпрскп 
издаое, https://drive.google.com/file/d/1VHPJyWG-uuLlGFTg4FeoHS9gPWmQ7p20/view 

 Филиппвић, С. (2014). Метпдишки прирушник за наставнике – ликпвна култура за 5. и 6. 
разред пснпвне щкпле (111 страна, тираж 700), ISBN 978-86-7762-687-7 , Клет, Бепград 

 Филиппвић, С. (2014). Метпдишки прирушник за наставнике – ликпвна култура за 7. и 8. 
разред пснпвне щкпле (76 страна, тираж 700), ISBN 978-86-7762-688-4, Клет, Бепград 

 Ђурђанпвић, М, Филиппвић, С. (2017). Музишке брпјалице за Прфпв инструментаријум 1 
(62 стране, тираж 500); ISMN 979-0-69600-090-3; ISBN 978-86-357-0516-3; Издавашка кућа 
„Нпта“ Коажевац 

 Филиппвић, С. (2014). Учбеник ликпвне културе за 8. разред пснпвне щкпле (92 стране, 
тираж 5 000, првп издаое); ISBN 978-86-7762-581-8, , Клетт, Бепград 

 Филиппвић, С. (2014). Учбеник ликпвне културе за 7. разред пснпвне щкпле (108 странa, 
тираж 5 000, првп издаое); ISBN 978-86-7762-580-1, Клетт, Бепград 

 Филиппвић, С. (2014). Ликпвна култура за 4. разред пснпвне щкпле (92 странe, тираж 15 
000, првп издаое); ISBN 978-86-7762-233-6 , Клетт, Бепград 
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Бпјана Шкпрц 

 Škorc, B.( 2017) Interaktivne metode u obrazovanju: korak bliže drugom ljudskom bidu. Actions 
for the Children and Communities, Zdravo da ste. Beograd 

 

Саща Радпјшић 

 Слике и решенице (Ппвеља; Краљевп, 2017); ISBN 978-86-80522-17-3 

 Једна песма (ГБ „Карлп Бијелицки“; Спмбпр, 2016); ISBN 978-86-81749-81-4 

 Реш ппсле (Ппвеља; Краљевп, 2015); ISBN 978-86-81355-84-8 [M42] 

 Увпд у филпзпфију уметнпсти (Агпра; Зреоанин, 2014); ISBN 978-86-6053-138-6 [M42] 
 

 
Табела 6.5. Листа пдбраоених дпктпрских дисертација у устанпви у претхпдне три щкплске гпдине 

са резултатима кпји су пбјављени или прихваћени за пбјављиваое 

 

  Име кандидата 

Име ментора Назив дисертације / година одбране 

Публиковани 

резултати – 

дати комплетне 

податке за 

сваки рад 
*М 

    

(аутори, назив 

рада, часопис, 

година) 

  Школска 2014/15         

1 Прелић Милица Јован Сивачки 

 „Значај избора материјала при 

реализацији уметничког дела 

– восак као основни материјал“ датум 

одбране 06.10.2014. 

    

2 Ждрања Сања Вељко Лалић 

„Иронија, идеал, идентитет – 

инспирација у феминистичкој 

пракси савремене ликовне уметности, 

амбијентални радови“ 

датум одбране 07.10.2014. 

    

3 
Владимир 

Вељашевић 

Жарко 

Смиљанић 

„Ненаративни стрип – примена 

принципа формалне редукције“ 

(изложба графика великог формата и 

оригиналних стрип табли), 

датум одбране 20.10.2014. 

    

4 Тодоровић Нина 
 Милета 

Продановић 

 „Архитектура сећања – амбијентална 

инсталација, веб-сајт 

и видео рад“,датум одбране 21.10.2014. 

    

5 
Оливера Парлић 

Карајанковић 
Вељко Лалић 

Ерос немогућих сусрета – скулптуране 

форме постварених 

осећања“, ред.проф. ФЛУ, датум 

одбране 24.10.2014. 
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6 Првуљ Мирослав Вељко Лалић 

„Site – specific скулптура у простору 

индивидуалног сећања”, 

датум одбране 27.10.2014.     

7 
Младеновић 

Данијела 

Миливој 

Павловић 

„Башта – место сустицања природе и 

уметности“ изложба 

слика, датум одбране 28.10.2014.     

8 
Маторкоћ Бисенић 

Елизабета 

 Владета 

Живковић 

„Опонашање природног цртежа људске 

коже – технике 

визуализације невидљивих отисака, 

изложба слика и 

цртежа објеката“, датум одбране 

29.10.2014.     

9 Лојаница Предраг 
Анђелка 

Бојовић 

„... У манастиру – слике, цртежи, видео 

радови“, 

датум одбране 10.11.2014.     

10 Симонида Рајчевић Чедомир Васић 

„Изгубљени рај, амбијентална поставка 

цртежа“, 

датум одбране 17.03.2015.     

11 Небојша Лазић 
Биљана 

Вуковић 

„Сложена кретања – Утицај 

технологије на медиј графике, 

изложба графика ASSASSINATED“, 

датум одбране 25.03.2015.     

12 
Снежана Јовчић 

Олђа 
Зоран Граовац 

„Од мозаичког портрета до иконе“, 

датум одбране 12.05.2015.     

13 Милош Насковић 
Биљана 

Вуковић 

„Породични албум графика, корелација 

савремених и 

традиционалних графичких техника у 

процесу штампе“, 

датум одбране 15.05.2015.     

14 Здравко Јоксимовић 
Душан 

Петровић 

„Поетика тела и компаративна анализа 

сопствене скулпторске 

праксе и актуелних проблематика тела 

у савременој 

светској скулптури“, датум одбране 

16.05.2015.     

15 Маријана Оро 
Анђелка 

Бојовић 

„Светлост као боја, огледало као 

платно“, слике и цртежи, 

датум одбране 06.07.2015.     

16 Опавски Весна 
Биљана 

Вуковић 

„Кључна реч – уметност; Дигиталне 

графике и њихова 

комуникација у виртуелној и реалној 

средини“, 

датум одбране 07.09.2015.     

17 Мићовић Јагода 
Милета 

Продановић 

„Идеали и обрасци лепоте у нашој 

традицији – Леп к`о Бог“, 

датум одбране 21.09.2015.     

18 Кешељ Предраг 
Радош 

Антонијевић 

„Улаз у имагинарни простор 

лавиринта“, 

датум одбране 22.09.2015.     
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19 Ђошић Мирјана 
Анђелка 

Бојовић 

„Феномен рефлексије као сопственог 

уметничког изражавања“ 

слике и колажи, датум одбране 

25.09.2015     

20 Трајковић Јелена 
Милета 

Продановић 

„Деконструкција осећаја трагизма 

савременог човека, 

амбијентална изложба“, датум одбране 

28.09.2015.     

21 
Драгутиновић 

Соколовски Ивана 

Милета 

Продановић 

„Љубављу само – Хаптички естетски 

доживљај“, 

датум одбране 29.09.2015.     

22 Шулетић Иван 
Миливој 

Павловић 

„Камуфлажна слика – пејзаж као 

камуфлажна шара“ –  

изложба слика, датум одбране 

29.09.2015.     

  Школска 2015/16         

1 Стаменовић Нађа 
Милета 

Продановић 

„Савремени конзумеризам – тумачење 

бренда кроз 

уметничку праксу данашњице“, датум 

одбране 05.10.2015.     

2 Калезић Марко 
Жарко 

Смиљанић 

„Симболи октанског доба – Свођење 

форми објекта једне 

епохе на печат времена (изложба 

графика изведених у 

техници литографије“, датум одбране 

15.10.2015.     

3 Марковски Надежда 
Жарко 

Смиљанић 

„Призори измећу природе и 

архитектуре – Кадрирани 

фрагмент као симбиоза елемената 

природних и вештачки 

створених форми, Изложба графика и 

цртежа“, 

датум одбране 19.10.2015.     

4 Вучковић Сузана 
Биљана 

Вуковић 

„Графички путописи – Књига уметника 

и медиј графике“, 

датум одбране 23.10.2015.     

5 Петровић Снежана 
Жарко 

Смиљанић 

„Паралелна димензија – Фикција као 

процесуирана стварност 

(самостална изложба графика и 

објеката изведених у плексигласу) 

слике и колажи, датум одбране 

26.10.2015.     

6 Митровић Тодор Чедомир Васић 

„Икона – између отиска, слике и 

слова“ изложба иконописних 

остварења у светлу развоја и 

перспектива обнове црквеног 

сликарства, датум одбране 28.10.2015.     

7 Кркобабић Миодраг Вељко Лалић 

„Ништа лично. Просторна аудио – 

видео инсталација“, 

датум одбране 08.03.2016. године.     
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8 
Драгутиновић 

Драгана 

Милета 

Продановић 

„Зазидане, римејк – амбијентална 

инсталација“, 

датум одбране 14.03.2016. године     

9 Пантић Адам 
Милета 

Продановић 

“Мира и Миле – графичко театарска 

инсталација“, 

датум одбране 17.03.2016. године     

10 
Вукосављевић 

Богдан 

Душан 

Петровић 

„Преиспитивање потенцијала дрвета – 

Уметничка генеалогија 

коришћења дрвета ка новим 

могућностима скулптуре“ 

Изложба скулптура, датум одбране 

30.03.2016. године     

11 Травањ Ранко 
Биљана 

Ђурђевић 

„Неподношљиво лице интиме, естетика 

абјектног у савременим 

уметничким праксама – амбијентална 

инсталација“, 

датум одбране 07.06.2016. године     

12 
Радојковић 

Слободан 

Биљана 

Вуковић 

„Поетика сећања у медију графике – 

истраживања у техници 

дрвореза“, датум одбране 14.06.2016. 

године     

13 Средановић Јелена 
Биљана 

Вуковић 

„Променљивост и трајање – графичка 

пројекција лирских 

простора“, датум одбране 17.06.2016. 

године     

14 Зарић Катарина 
Биљана 

Вуковић 

„Променљиви контекст перспективе у 

фигуративном ликовном 

изразу, изложба графика, слика и 

радова на папиру“, 

датум одбране 15.06.2016. године     

15 Ивана Радовановић 
Душан 

Петровић 

„ The Hollow Men – Пуњење празнине, 

просторне скулптуралне 

форме“, датум одбране 06.07.2016. 

године     

16 Младеновић Јованка 
Драган 

Момиров 

„Нове митологије – изложба графика и 

објеката“, 

датум одбране 23.09.2016. године     

17 Ковач Жолт 
Миливој 

Павловић 

„Сјајне слике – изложба 

слика“ (Друштвена улога апстракције), 

датум одбране 27.09.2016. године     

18 Николић Владимир Чедомир Васић 
„Око – екран ума, видео инсталација“, 

датум одбране 27.09.2016. године     

  Школска 2016/17         

1 Рајшић Драган 

Оливера 

Парлић 

Карајанковић 

„Радна меморија – Привремено 

скулпторско дело и 

јавни простор“, датум одбране 

7.10.2016. године 

  

  

2 Димовски Зоран 
Зоран 

Тодоровић 

„Affection – приказ уосећаја у 

вишемедијској поставци“, 

датум одбране 17.10.2016. године 
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3 

Црнобрња 

Вукадиновић 

Милица 

Радомир 

Кнежевић 

„Клавир у црном“ ликовна модулација 

зидним цртежима 

као нов доживљај музиком обележеног 

простора, датум одбране 18.10.2016. 

године 

  

  

4 Обрадовић Маја 
Радомир 

Кнежевић 

„Дијалектика тела у цртежу и 

перформансу кроз чин сечења“ 

датум одбране 21.10.2016. године     

5 Ружичић Милица 
Радош 

Антонијевић 

„Интерактивна инсталација у јавном 

простору ДОЛАП – 

кроз критички потенцијал уметности“, 

датум одбране 27.10.2016.     

6 
Шалинић Терзић 

Јелена 

Анђелка 

Бојовић 

„Преображај као метафора игре у 

уметности“ слике и цртежи, 

датум одбране 31.10.2016. године.     

7 Крговић Добривоје 
Душан 

Петровић 

„Лекције 19УН – о неким аспектима 

редимејда у контексту 

постмодерног дискурса“, датум 

одбране 31.10.2016. године.     

8 Хајровић Драган 
Милета 

Продановић 

„Просторно-временска 

контекстуализација и производња 

значења у ликовном делу“ изложба 

слика, цртежа, објекта и инсталација, 

датум одбране 07.12.2016. године     

9 Чаки Гала 
Димитрије 

Пецић 

„ Васкрсло време – тродимензионална 

пројекција ликовног дела“ 

датум одбране 23.01.2017. године.     

10 Димитрије Пецић 
Жарко 

Смиљанић 

„Фрагмент урбаног пејзажа као основ 

композиције ликовног 

дела“ дрворези и радови на папиру, 

датум одбране 14.02.2017. године.     

11 Јоцић Јелена 
Димитрије 

Пецић 

„Конструктивистички симболизам 

простора“ простори # 40, 

изложба графика урбаног ентеријера, 

датум одбране 24.02.2017. године.     

12 Велицки Никола 
Владимир 

Вељашевић 

„Покрет и гест као основа уметничког 

израза“ 

изоложба графика великог формата, 

датум одбране 06.03.2017. године.     

13 Ивана Милев 

Оливера 

Парлић 

Карајанковић 

“Јединство мноштва – органско - 

геометријски принцип грађења 

у скулптури и колажу“, датум одбране 

22.05.2017. године     

14 Дукић Давор 
Радош 

Антонијевић 

„Идоли и играчке – скулпторско 

истраживање, 

датум одбране 30.05.2017. године     
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15 Кнежевић Весна 
Анђелка 

Бојовић 

„Поетика и политика мурала у урбаном 

простору реализованих 

у сарадњи са студентима Факултета 

ликовних уметности 

у Београду, Изложба фотографија и 

видео записа, 

датум одбране 06.07.2017. године     

16 Станојевић Ђорђе 
Радомир 

Кнежевић 

„Природа и уметност као могућност 

радикалне уметничке праксе“ 

 – објекти и инсталације, датум 

одбране 10.07.2017. године     

17 
Балаж Војводић 

Виолета 

Зоран 

Тодоровић 

„Случај уметника – пустолова који 

послују на Глобалној Маргини 

– Art Book“, датум одбране 25.09.2017. 

године     

18 Ћебић Милица 
Радош 

Антонијевић 

„Линија силе: реонтологизација 

скулптуре“, 

датум одбране 25.09.2017. године     

*Категоризација публикације према класификацији реорног Министарства за науку а у складу са 

захтевима допунских стандарда за дато поље   

Напомена: Подкомисија ће, случајним избором, проверити докторску дисертацију и  наведене 

публиковане резултате   

 

 
Табела 6.6. Списак струшних и уметнишких прпјеката кпји се тренутнп реализују у устанпви шији  
су  рукпвпдипци  наставници  сталнп заппслени у виспкпщкплскпј устанпви. 
 

  Милица Ћебић “Linije sila”прпјекат реализпван у сарадои са наушнп-истраживашкпм 
институцијпм – Институт за физику Универзитета у Бепграду, и ппдржан на јавнпм 
кпнкурсу за суфинансираое прпјеката из културе, ушесници на прпјекту: др. Саща Лазпвић, 
ИПБ, Драгпљуб Димитријевић ИПБ, нпсилац прпјекта Милица Ћебић ФЛУ, перипд 
реализације 2016/2017 на пснпву Сппразума п сарадои 

 Владимир Миланпвић Umetnički projekat ”Crtež i grafika” (2014, 2015, 2016, 2017, 
2018) - saradnja FLU i Akademije umetnosti u Novom Sadu, autori projekta docent Vladimir 
Milanovid (FLU) i red. prof. Anica Radoševid (AUNS) Umetnički projekat “Mostovi - knjiga 
umetnika” (2017), saradnja 6 fakulteta (Fakultet umetnosti Univerziteta u Prištini, Zvečan - 
Kosovska Mitrovica, Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, Akademija umjetnosti 
Univerziteta u Banja Luci, Fakultet umetnosti u Nišu, Filološko - umetnički fakultet u Kragujevcu), 
koordinator za FLU docent Vladimir Milanovid Umetnički projekat „FOLD“  (2017) saradnja sa 
umetničkim fakultetima i drugim istitucijama iz 12 država (Escuela Superior Rogelio Yrurtia, 
Buenos Aires; Académie Royale des Beaux-Arts de Liège; Université de Trois-Rivières, Québec; 
Printmaking Department, Sichuan Fine Arts; Aarhus Kunstakademi; AMP, Facultad de Bellas 
Artes, Universidad Complutense, Madrid; Contemporary Print Media Research Center, 
University of California, Santa Cruz; École Supérieure d’Art Nord-Pas de Calais, Dunkerque, 
Tourcoing; Escuela Nacional de Artes Plásticas, Universidad Nacional Autónoma de México DF; 
Instituto de Arquitectura Diseño y Arte, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; Facultade de 
Belas Artes, Universidade de Porto; Department of Visual Art, National Chiayi University; 
Akademija umetnosti Novi Sad, Fakultet likovnih umetnosti Beograd); nosilac projekta: Grupo 
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dx5, Facultad de Bellas Artes, Universidad de Vigo, Pontevedra; koordinator za FLU, docent 
Vladimir Milanovid 

 Владимир Вељащевић Издавашки прпјекат кабинета графике ФЛУ – СЛПБПДАН ПАД 
(предгпвпр Јелена Спаић, издаваш Бесна кпбила, Бепград – Аутпри: Вељащевић, Миланпвић, 
Велицки 

 Биљана Ђурђевић 2017.  Интер/акција - прпјекат сарадое студената Факултета 
ликпвних  уметнпсти и студената Пдељеоа за истприју уметнпсти Филпзпфскпг факултета 
Универзитета у Бепграду, у пквиру сарадое пдржана је и излпжба у Дпму пмладине 
Бепграда са прппратним каталпгпм. 2016.  Интер/акција - прпјекат сарадое студената 
Факултета ликпвних  уметнпсти и студената Пдељеоа за истприју уметнпсти Филпзпфскпг 
факултета Универзитета у Бепграду,  у пквиру сарадое пдржана је и излпжба у Дпму 
пмладине Бепграда са прппратним каталпгпм. 

 Миливпј Павлпвић и Александар Младенпвић Међунарни прпјекат Co/Create, 
Стварати заједнп (видети себе у делу другпга) кппрдинатпр прпјекта сарадое са 
Универзитетпм Трпа Ривијер Квебек, 2017 - 2018  

 Пливера Ерић, кустпс-дпкументариста Прпјектат Дигитализација авангарднпг 
уметнишкпг наслеђа Факултета ликпвних уметнпсти у Брпграду – Кабинет Чуда ФЛУ. 

Прпјектат Виртулени музеј ФЛУ 
 
 
 
Табела 6.7 Списак ментпра према тренутнп важећим стандардима кпји се пднпси на испуоенпст 
услпва за ментпре у пквиру пбразпвнп-наушнпг, пднпснп пбразпвнпуметнишкпг ппља, кап и пднпс 
брпја ментпра у пднпсу на укупан брпј наставника на виспкпщкплскпј устанпви. 
 

Р. 

б. 
Матични број 

Име, средње 
слово, презиме 

Звање Датум избора 
% 

запослења 

Област за коју 
је биран 

1. 1510957710109 Мрђан У. Бајић 
редовни 

професор 
27.12.2007. 100 Вајарство 

2. 3108956860012 
Жарко З. 

Смиљанић 
редовни 

професор 
28.12.2006. 100 Графика 

3. 1605955710315 Вељко Т. Лалић 
редовни 

професор 
27.12.2007. 100 Вајарство 

4. 3107962710158 
Душан Н. 
Петровић 

редовни 
професор 

24.11.2011. 100 Вајарство 

5. 2109962850064 
Драган Н. 
Mомиров 

редовни 
професор 

24.11.2011. 100 Графика 

6. 0401957840048 
Радомир М. 
Кнежевић 

редовни 
професор 

29.03.2012. 100 Сликарство 

7. 1904959710244 
Милета Б. 

Продановић 
редовни 

професор 
29.03.2012. 100 Сликарство 

8. 0811961710098 
Димитрије М. 

Пецић 
редовни 

професор 
31.05.2012. 100 Сликарство 

9. 1501962761014 
Добрица Н. 

Бисенић 
редовни 

професор 
31.05.2012. 100 Сликарство 

10. 2706960920004 Миодраг Н. редовни 28.11.2013. 100 Графика 
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Млађовић професор 

11. 1506966715035 
Катарина М.  

Зарић 
редовни 

професор 
24.04.2014. 100 Графика 

12. 2409961715159 Бојана П. Шкорц 
редовни 

професор 
25.12.2014. 100 Психологија 

13. 0809960710235 
Здравко Д. 

Јоксимовић 
редовни 

професор 
25.12.2014. 100 Вајарство 

14. 0506960714017 Никола Шуица 
редовни 

професор 
26.10.2010. 100 

Историја 
уметности 

15. 0203973715033 
Јелена А. 

Тодоровић 
редовни 

професор 
24.09.2015. 100 

Историја 
уметности 

16. 1902967710145 
Бранко Р. 
Раковић 

редовни 
професор 

29.10.2015. 100 Сликарство 

17. 2007965710088 
Зоран М. 
Граовац 

редовни 
професор 

29.10.2015. 100 Сликарство 

18. 2512961715235 
Јасмина Ђ. 

Калић-
Кумануди 

редовни 
професор 

29.10.2015. 100 Сликарство 

19. 2205967710243 
Александар С. 
Младеновић 

редовни 
професор 

29.12.2016. 100 Графика 

20. 1111969761017 
Владимир В. 
Вељашевић 

редовни 
професор 

23.02.2017. 100 Графика 

21. 2110971715445 
Александра М. 

Jоксимовић 
редовни 

професор 
27.04.2017. 100 Педагогија 

22. 1611969760013 
Радош М. 

Антонијевић 
ванредни 
професор 

26.05.2016. 100 Вајарство 

23. 1007973715036 
Сања Б. 

Филиповић 
ванредни 
професор 

24.09.2015. 100 Методика 

24. 1311962500188 Адам М. Пантић 
ванредни 
професор 

23.02.2017. 100 Графика 

25. 1909957715364 
Драгана Ж. 

Станаћев Пуача 
ванредни 
професор 

24.04.2014. 100 Сликарство 

26. 1008959715519 
Весна М. 

Кнежевић 
ванредни 
професор 

24.04.2014. 100 Сликарство 

27. 1201963810015 
Саша М. 

Радојчић 
ванредни 
професор 

28.04.2016. 100 
Историја 

уметности 

28. 2702965710096 
Зоран П. 

Тодоровић 
ванредни 
професор 

23.02.2017. 100 Нови медији 

29. 0406967710012 Дејан Д. Грба 
ванредни 
професор 

23.02.2017. 100 Нови медији 

30. 0604972306609 
Александра П. 

Кучековић 
ванредни 
професор 

26.10.2017. 100 
Историја 

уметности 

31. 0204974715249 
Симонида У. 

Рајчевић 
ванредни 
професор 

29.03.2018. 100 Сликарство 

32. 2112966710071 
Зоран П. 

Димовски 
ванредни 
професор 

29.03.2018. 100 Сликарство 
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33. 0412967865024 
Снежана С. 

Јовчић-Олђа 
доцент 27.10.2016. 100 Сликарство 

34. 2301979710329 
Владимир Н. 
Милановић 

доцент 02.09.2014. 100 Графика 

35. 2510971715249 
Оливера В.  

Парлић-
Карајанковић 

доцент 24.09.2015. 100 Вајарство 

36. 2205965710416 
Миливој З. 
Павловић 

доцент 30.06.2016. 100 Сликарство 

37. 0611973715193 
Биљана В. 
Ђурђевић 

доцент 30.03.2017. 100 Сликарство 

38. 1309984710229 Милан Љ. Антић доцент 02.09.2014. 100 Сликарство 

39. 2210984727234 
Бојана З. 
Матејић 

доцент 01.10.2015. 100 Нови медији 

40. 0305976715395 
Александра М. 

Јованић 
доцент 01.10.2015. 100 Нови медији 

41. 2703967710146 
Драган Ж. 

Рајшић 
доцент 29.10.2015. 100 Вајарство 

42. 2205976133658 Горан М. Јовић доцент 25.02.2016. 100 Сликарство 

43. 1506982865055 
Милица С. 

Ћебић 
доцент 28.09.2017. 100 Вајарство 

44. 1312974710345 
Владимир М. 

Николић 
доцент 28.09.2017. 100 Сликарство 

45. 1110974715523 
Светлана М. 

Волиц 
доцент 28.09.2017. 100 Сликарство 

н.       

 
 
 
Прилпг  6.1. Списак  награда  и признаоа  наставника,  сарадника  и  студената  за пстварене 
резултате у наушнпистраживашкпм и раду.  
 

Награде студената, ван награда кпје дпдељује ФЛУ (2014-2017) 

 Иван Шулетић, Лауреат Нищ Арт Фпндације, Нищ, 2015, Финалиста награде „Мангелпс“, 
Бепград 

 Маркп Тубић, 2014. Гран при на “12. Међунарпднпм бијеналу минијатуре”, Мпдерна 
галерија Културнпг центра, Гпрои Миланпвац 

 Василиса Белпщевић, Награда за студентски рад, Мпзаик малпг фпрмата, Мала галерија 
УЛУПУДС-а, Бепград; 2015.   

 Александра Јпванпвић, Награда за изузетан уметнишки рад, VII Бијенале мпзаика, Галерија 
СКЦ, Нпви Бепград; 2016. 

 Ана Миљкпвић, Награда за студентски рад, Мпзаик малпг фпрмата, Мала галерија 
УЛУПУДС-а, Бепград, 2017. 

 Нина Галић, дпбитник Weimar Stiftung стипендије, 2017. 
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 Анђелија Ранђелпв, Награда Телекпм Србија за најбпљи студентски рад у пбласти Нпвих 
медија 

 Василиса Белпщевић, Награда за студентски рад, Мпзаик малпг фпрмата, Мала галерија 
УЛУПУДС-а, Бепград, 2015.   

 Александра Јпванпвић, Награда за изузетан уметнишки рад, VII Бијенале мпзаика, Галерија 
СКЦ, Нпви Бепград, 2016.   

 Василиса Белпщевић, Награда за изузетан уметнишки рад, VII Бијенале мпзаика, Галерија 
СКЦ, Нпви Бепград, 2016.   

 Ана Миљкпвић, Награда за студентски рад, Мпзаик малпг фпрмата, Мала галерија 
УЛУПУДС-а, Бепград, 2017.   

 Лука Цветкпвић, пткупна награда скулптуре у металу Музеј Цептер, 2016. 
 

Награде наставника и сарадника (2014-2017) 

 Мрђан Бајић, Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, Ministarstvo za kulturu Republike 

Francuske, 2015.  и Прва награда на кпнкурсу за сппмен пбележје Зпрану Ђинђићу, 2017. 

 Ђпрђе Чпајак 2015.   Nomination Award - Fuzhou International Sculpture Symposium , China 

2014.  и  Award at Padide International sculpture Symposium , Mashhad, Iran  

 Габриел Глид, Друга награда на кпнкурсу за сппменик Дущегупка, Бепград, 2014. и Трећа 

награда на кпнкурсу Србима, и свим грађанима србије, жртама ратпва 1990-1999, Бепград, 

2015 – Прва није дпдељена. 

 Милпрад Панић, Гпдищоа награда Задужбине Илије М. Кпларца за најбпљу сампсталну 

излпжбу у излагашкпј сезпни 2014/2015. гпдине и Награда на 61. Пктпбарскпм салпну у 

Шапцу, 2017. 

 Александра Јпванић , Награда за реализацију рада на кпнкурсу Еврппска мрежа дигиталне 

уметнпсти и науке (European Digital Art and Science Network) у наципналнпј селекцији, 

прпјекат финансиран крпз прпграм Креативна Еврппа Еврппске кпмисје и кппрдиниран пд 

Арс електрпинке из Линца (Ars Electronica), 2015. 

 Катарина Зарић, Гран при на 16. Бијеналу ''У светлпсти Милене'', Галерија Милена 

Павлпвић Барили, Ппжаревац, 2017. 

 Владимир Миланпвић, Награда ”Велики пешат” (Галерија Графишки кплектив, 2014), 

Награде сппнзпра на VII Међунарпднпм тријеналу графике, Спфија (Бугарска, 2016), Друга 

награде на X  ЕxYu кпнкурсу за графику (Галерија УЛУС, 2016), Ппхвала на X Међунарпднпм 

тријеналу графике у Лијежу (Белгија, 2015) и Ппхвала на Бијеналу графике у Лпђу 

(Ппљска,2017 ) 

 Никпла Велицки, Награда ”Велики пешат” (Галерија Графишки кплектив, 2016) 
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 Бранкп Ракпвић, Награда за графику на 61. Пктпбарскпм салпну, Нарпдни музеј у Шапцу. 

2017. 

 Милета Прпданпвић, Регипнална награда за медије „Трепеталп из Трпгира“ / Центар за 

медије „Ранкп Мунитић“ (са Маријпм Драгпјлпвић), Бепград, 2017. 

 

 Здравкп Јпксимпвић, „Пплитикина“ награда из Фпнда Владислав Рибникар (за најбпљу 

излпжбу у претхпднпј гпдини), Бепград, 2017. 

 Димитрије Пецић, Ппхвала за графику  -  Међунарпднп Бијенале графике, Лпђ (Ппљска, 

2016.)  и Награда „Авагами“ - Међунарпднп Бијенале графике, Лпђ (Ппљска, 2017.) 

 Снежана Јпвшић Плђа, 2014.  II Награда 44. Салпна уметнпсти Паншева, 2016.  Награда VII 

Бијенала мпзаика, Нпви Бепград, 2017.  Ппхвала за изузетан уметнишки рад, V бијенале 

акварела малпг фпрмата, Бепград, 2017.  I награда 47. Салпна уметнпсти Паншева, пткуп 

Савремене галерије КЦ Паншева 

 Драгана Станаћев Пуаша, 2014, Златна игла, награда на Прплећнпј излпжби УЛУС-а 

 Биљана Ђурђевић, 2017.  Прва награда Meдaља XXI Прплећнпг анала, за цртеж Дпчек. 

 Јелена Тпдпрпвић, Награда Павле Васић за коигу: Јелена Тпдпрпвић, Свечани ппздрав 

Мпјсеју Путнику Захарија Орфелина, мпнпграфска публикација са студијпм, Платпнеум, 

НС, 2014. 

 Саща Радпјшић, Диспва награда за укупнп делп, Чашак, 2015. 

Гпстујућа предаваоа на другим виспкпщкплским устанпвама, јавна предаваоа и радипнице пп 
ппзиву 

 

 Dejan Grba, Alibi (Black or White), Akademija umetnosti, Novi Sad, 2014. 

 Dejan Grba, I Cite (Very) Art: (re)kreativnost u savremenoj umetnosti, Festival Patosoffiranje, 

Centar za kulturu, Smederevo, 2014. 

 Dejan Grba, Studije dogaĊaja: uvod u generativnu umetnost, Program primenjenih umetnosti, 

Filološko-umetniĉki fakultet, Kragujevac, 2015. 

 Dejan Grba, Get Lucky: Cognitive Aspects of Generative Art, Konferencija Generative Art 2015, 

Fondazione Bevilacqua La Masa, Venecija, 2015. 

 Dejan Grba, Get Lucky: Cognitive Aspects of Generative Art, Konferencija Reworking the City 

Through New Architecture, Galerija Muzeja nauke i tehnike, SANU, Beograd, 2015. 
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 Dejan Grba, Code/Steal: inovativna kombinatorika u digitalnoj umetnosti, Izloţba Besformno: 

Promenjiva stvarnost u umetnosti novih medija, Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd, 

2015. 

 Dejan Grba, I Cite (Very) Art: (Re)creativity in Contemporary Art, Konferencija Going Digital: 

Innovations in Contemporary Life, Muzej primenjenih umetnosti, Beograd, 2015. 

 Dejan Grba, Algoritamske provokacije, Visoka škola strukovnih studija Beogradska politehnika, 

Beograd, 2015. 

 Dejan Grba, Avoid Setup: Insights and Implications of Generative Cinema, Konferencija 

Consciousness Reframed XIX – Art and Consciousness in the Post-Biological Era (Presumptive 

Predications: Art and its Future), DeTao Masters Academy, Shanghai Institute of Visual Arts, 

Šangaj, 2016. 

 Dejan Grba, Avoid Setup: Insights and Implications of Generative Cinema, Konferencija 

Generative Art 2016, La Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Firenca, 2016. 

 Dejan Grba, Avoid Setup: uvidi i implikacije generativne kinematografije, Computer Graphics 

Meet Up, Crater Studio, Beograd, 2016. 

 Dejan Grba, Budućnost digitalnih multimedijalnih komunikacija, Tribina Društva informatiĉara 

Srbije, Dom omladine, Beograd. 6. 

 Dejan Grba, Divergent Generative Art Practices, ISEA2016: CULTURAL R>EVOLUTION, Run 

Run Shaw Creative Media Centre, School of Creative Media, City University of Hong Kong, 

Hong Kong, 2016. 

 Dejan Grba, Forensics of a Molten Chrystal: Izazovi arhiviranja i predstavljanja generativne 

umetnosti, Konferencija Pitanje sećanja, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2016. 

 Dejan Grba, Avoid Setup; Uvidi i implikacije generativne kinematografije, Konferencija Going 

Digital, Muzej primenjenih umetnosti, Beograd, 2016. 

 Dejan Grba, Avoid Setup: Insights and Implications of Generative Cinema, Konferencija 

ISEA2017: Bio-Creation and Peace, Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona, Manizales, 

2017. 

 Dejan Grba, Dejan Grba, Gostujući profesor (Erasmus+), Odsek Intermediji, Akademija likovnih 

umetnosti i dizajna, Bratislava, 19-25. novembar 2017. 

 Ђорђе Чпајак 

2017. international Sculpture Symposium, Baku, Azerbaijan  

2017. International Sculpture symposium, Tonghe, Harbin, China 

2017. International Sculpture symposium , Adana , Turkey 

2016. International Symposium symposium, Venerato, Heraklion , Crete -Greece 

2016. International Sculpture symposium , Changsha , China 

2014. First Sculpture symposium , Mashhad, Iran  
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2015.  International sculpture symposium " Pietra Lavica-Oro del Etna", Belpasso, Sicily-Italy 

 

 Драган Рајшић 

35.Интернационални симпозијум скулптуре у теракоти Terra, Кикинда; 2016. 

 

 Габриел Глид 

Гостујући професор, XI AN ACADEMY OF ARTS, Кина, 2016 

Гостујући професор, XI AN ACADEMY OF ARTS, Кина,  2017 

 

 Милорад Панић 

Међународни Симпозијум Скулптуре од Теракоте ( Терра), Кикинда. 2015. 

 

 

 Мрђан Бајић ALU, Zagreb, Hrvatska, 2016., Xafa, Xi’an, Kina, 2017. 

 Бпјана Матејић, Univerzitet Lajpzig, Institut za istoriju umetnost na poziv dr Tanje Zimmermann. 
Tema predavanja: The Practice of Equality? The Post-Pedagogy of Joseph Beuys in the Context of 
the Yugoslav Neo-Avant-Garde 2017. godine od 6 do 8. julа 
 

 Aлександра Јованић Излагање / Љетња школа "Нова култура докторских студија" - За и 

против уметничких доктората, нови изазов, Котор, Црна Гора, 9 -11. јул 2017. Ерасмус+ 

размена / гостујући предавач (радионице и предавање) на Академији уметности, Талин, 

Естонија (Eesti Kunstiakadeemia/ Estonian Academy of Arts), 26. октобар - 3. новембар 2017.  

 

 Александар Младеновић -  Predavanje i radionica grafike, Fakultet vizuelnih umetnosti, 

Univerzitet Verakruz, Halapa, Meksiko, tri radna dana, 2014. Kritika studentskih radova, 

Univerzitet Hjuston Kliar Lejk, Teksas, SAD, 2 radna dana, 2014. Gost izlagaĉ-uĉesnik u 

grafiĉkim radionicama u projektu „Lutajući otisak“ u organizaciji kolega-profesora sa Akademije 

umetnosti u Novom Sadu. Projekat je aktuelan od 2012. do danas a predstavljen je u više galerija 

i umetniĉkih centara u Srbiji (Novi Sad, Beograd, Vršac, Apatin, Panĉevo, Subotica, Ĉaĉak). 

2014/2015. U statusu rukovodioca Centra za grafiku i vizuelna istraţivanja FLU organizator i 

domaćin medjunarodne radionice, uĉesnici: prof. Sandria Hu, Univerzitet Hjuston Kliar Lejk 

(UHCL), Teksas, SAD, prof. Karlos Toralba, prof. Roksana Kamara, oboje Fakultet vizuelnih 

umetnosti, Univerzitet Verakruz, Halapa, Meksiko, studenti UHCL (SAD) i studenti FLU. 

Trajanje 5 radnih dana. 2016-2018. „Co-Create, Stvarati zajedno, videti sebe u delu drugoga“, 

medjunarodni bilateralni projekat ĉiji su nosioci Fakultet likovnoh umetnosti u Beogradu i 

Univerzitet Kvebeka u Trois-Rivieres, Kanada, koordinator uz kolegu Milivoja Pavlovića. 

Projekat je izlagan pet puta u Srbiji. Juli 2017. Mentor radionice Eksperimentalne fotopolimerne 

grafike, Letnja škola Univerziteta umetnosti u Beogradu, Petnica, 5 radnih dana. 2004- 2018. 

Inicijator (uz prof. Ţaka Brizua, UQTR) i, uz prof. dr Branku Kopecki UQTR (a pre nje prof. dr 

Ţozet Trepanije, UQTR) , predstavnik UUB u Ugovoru o bilateralnoj nauĉnoj saradnji 

Univerziteta umetnosti u Beogradu i Univerziteta Kvebeka u Trois-Rivieres, Kvebek, Kanada. 
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 Владимир Милановић Гостујући предавач на Академији уметности ”Јан Матејко”, Краков, 

Пољска, ЕРАСМУС + ПРОГРАМ, 21-27. новембар 2017. 

 

 Владимир Вељашевић Гостујући предавач на Академији уметности ”Јан Матејко”, Краков, 

Пољска, ЕРАСМУС + ПРОГРАМ, април 2017. Предавање у оквиру конференције 

Будућност дипломатије - Тема: Употреба визуелних елемената у едукативним дигиталним 

материјалима;   Владимир Вељашевић  и Дарија Медић, Дипло фондација, Малта, 

новембар 2017. Гост графичке уметничке радионице Гуанлан, Кина, март –април 2016. 

Ненеаративни стрип, радионица у оквиру светског дана књиге (Реализација Владимир 

Вељашевић, гост Владимир Весовић), Гете институт, Београд, 2015. 

 

 Ђурђа Сивачки Резиденцијални боравак у Дизелдорфу, Gastatelier des Kulturamtes, поводом 

награде Велика награда Бета и Риста Вукановић за 2014/2015, септембар 2017. 

 

 Милета Продановић - AFTER THE WAR THERE REMAIN RUINS, CEMETERIES AND 

BOOKS or HOW THE WAR TURNS INTO THE TEXT, War and Culture in Russia and Eastern 

Europe, The University of Nottingham, 25-26. March 2013. (keynote speaker) Atavizam i 

avangarda u ranom XXI stoleću, Dunavski dijalozi 2016 – Umetnost u okruţenju globalne 

nesigurnosti, Novi Sad, 6. septembar 2016. Spomenička kulturna baština (Kultura sećanja – 

spomenička baština), Kultura – osnova drţavnog i nacionalnog identiteta, SANU, Beograd, 24-25. 

novembar 2016. Predavanje / predstavljanje FLU, AFAD (The Academy of Fine Arts and 

Design) Bratislava, Erasmus razmena, decembar 2016. U klasi – Stojan Ćelić kao pedagog, 

Sveĉana akademija posvećena Stojanu  Ćeliću, SANU, Beograd, 28. april 2017.  Panthera Leo – 

that Strange Foreign Animal, Transnational Migration and its Consequences in Southeastern 

Europe (Romanian Order of Architects Timiş Branch and Museum Europäishe Kulturen – 

Staatlishe Museen zu Berlin / Romanian Cultural Institute), Timisoara, 4. November 2017. 

Umjetnost i kanon između autentičnog ropstva i (ne)autentične slobode – Teologija u javnoj sferi, 

Peti godišnji skup – Kulturni centar Trebinje, Trebinje,  8 – 11. februar 2018. 

 Владимир Никплић гпстујућа предаваоа Konstfack University of Arts, Crafts and Design, 
Stokholm, 2016, Royal Institute of Art, Stokholm, 2016 

 Димитрије Пецић  Учешће по позиву  на изложби и конференцији посвећеној графици, 

Dajiang & Guanlan, Кина, 2014, Учешће по позиву на конференцији посвећеној графици, 

Гуанлан, Кина, 2015, Учешће по позиву - Први Међународни Савез Академија лепих 

уметности и Факултета ликовних уметности, оснивачка конференција и изложба графика у 

„Забрањеном граду“, Пекинг, Кина, 2016, (The First International Academic Printmaking 

Alliance Invitational Exhibition, Taimiao, The Imperial  Ancestral Templе  Gallery, The 

Forbidden City, Beijing, China, 2016.) , Учешће по позиву на изложби и конференцији 

посвећеној графици, Пекинг, 2015., представљање графичког одсека ФЛУ, изложба 

студената и професора., Учешће по позиву на конференцији за графику, Belt and Road, 

Дунхуанг, Кина, 2017, Учешће по позиву на 4. Међународној радионици за графику и 

изложби, Си'ан, Кина, 2017., Члан жирија Међународног Бијенала графике, Гуанлан, Кина, 
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2017., Водио је радионицу посвећену цртежу на Академији уметности у граду Си'ан (Кина), 

као гостујући професор 2015. године. 

 Снежана Јовчић Олђа, Boravak na Akademiji umetnosti u XI Anu, Kina, gde je odrţan kurs 

mozaika na Odseku za primenjenu umetnost, 30. 10 - 10.11.2017.  

 Драгана Станаћев Пуача, ERASMUS, Accademia di Belle Arti di Napoli, Univerzitet umetnosti 

u Beogradu, Univerzitet  u Novom Sadu, dve nedelje boravka sa grupom profesora sa UU, 

International Scientific Conference and Exhibition: On Architecture – Reworking the City 

Through New Architecture, STRAND, Belgrade, Galerija nauke i tehnike SANU 

 Светлана Волиц, Gostujuće predavanje: IzvoĊenje prostornih narativa (Video instalacija u 

izvoĊaĉkim i vizuelnim umetnostima), edukativni program 13. festivala internacionalnog 

studentskog teatra (FIST), 17. mart 2018, KC Baraka, Beograd. Boravak na Akademiji likovnih 

umetnosti i dizajna u Bratislavi (Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (AFAD) u 

okviru programa ERASMUS+ PROGRAMME: Staff mobility for Training, 10–17.12.2017, 

Bratislava, Slovaĉka. Boravak na Akademiji lepih umetnosti u Napulju (Accademia Belle Arti di 

Napoli) u okviru programa ERASMUS+ PROGRAMME: Staff mobility, 10–23.9.2017, Napulj, 

Italija (140 radnih sati). Mentor radionice (sa kolegama: Jelena Todorović, Mileta Prodanović 

(FLU); Fabian Bechtle, Joachim Blank (Academy of Fine Art Leipzig )): "Exploring the 

(in)visible Belgrade / Leipzig", studenti FLU i studenti sa akademije u Lajpcigu, 9–15. oktobar 

2015, Beograd i 9–16. oktobar 2016, Lajpcig, Nemaĉka. Mentor (sa Jelenom Todorović) 

radionice vizuelnih umetnosti „BREG ZA RAZMIŠLJANJE - otkrivanje skrivene prošlosti 

grada“, Letnja umetniĉka škola Univerziteta umetnosti u Beogradu, 15–22. juli 2016. Mentor site-

specific radionice "Overlapping”, odrţane u okviru letnje škole master akademskog programa 

MeĊunarodno istraţivanje dramskih i audiovizuelnih izvoĊaĉkih umetnosti – MAIPR (МА In 

International Performance Research), Sisevac, Srbija, 2016. Mentor site-specific radionice 

"Overlapping”, odrţane u okviru letnje škole master akademskog programa MeĊunarodno 

istraţivanje dramskih i audiovizuelnih izvoĊaĉkih umetnosti – MAIPR (МА In International 

Performance Research), domaćin Univerzitet umetnosti Beograd, 25–29. maj 2015. Gostujući 

predavaĉ na projektu „NASTAJANJE I NESTAJANJE GRADA -  Prostor istorije i vremena“, 

FLU, Beograd 2015–2017. Ĉlan ţirija za izbor crteţa studenata FLU za FESTUM - Festival 

studenata Univerzitete umetnosti, SKC, Beograd, 2015. Mentorski rad sa studentima FLU na 

projektu „OSETI PROSTOR DODIRNI PRIĈU“ (performans, izloţba, prezentacija i radionica 

izrade taktilnih knjiga), u okviru festivala BOSIFEST, Dom omladine Beograda, 2015. 

„POĈETAK NA KRAJU“, izloţba crteţa studenata druge godine master akademskih studija 

Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, u realizaciji asistenata Vladimira Nikolića i Svetlane 

Volic sa profeskorom Vesnom Kneţević, Galerija FLU, Beograd, 2015. Mentorski rad i izbor 

radova (sa koleginicom Biljanom ĐurĊević) za izloţbu „LE TRE CORONE FIORENTINE“,  

radovi studenta FLU inspirisani delima Dantea, Bokaĉa i Petrarke, Umetniĉki centar 

Univerziteteske biblioteke „Svetozar Marković“, Beograd, 18. decembar 2014 – 1. februar 2015. 

 Зоран Граовац, септембар 2016.  Грчка, Солун (Aristotle University of Thessaloniki), 

септембар 2017.  Италија, Напуљ (Accademia di Belle Arti di Napoli)  

 Биљана Ђурђевић, 2017. Трибина: Ппреклп идентитета у ликпвнпм стваралаштву 
Биљане Ђурђевић, Центар за културу, Смедеревп., 2017. Ушесница мастер клас Дејвида 
Расела The Art of Storyboarding, праганизпван у сарадои са Културним центрпм 
Калеидпскпп, Бепград 
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 Горан Јовић, 2014.    Учешће на научном скупу: „Икона и савремена визуелна култура“ у 

организацији Академије СПЦ за уметност и консервацију у Београду, са радом: „Икона 

данас и искуство сликарства модерне уметности“ 

 Миливој Павловић, Биоуметност у урбаном простору,Четврти. међународни научни скуп 

Виша школа Београдска Политехника, 2017, Београд 

 Зоран Тодоровић, Академија ликовних умјетности Загреб, 2017 JUDGING PANEL, THE 

VIDEO COMNUNITY  PROGRAM OF THE INTERNATIONAL VIDEO ART REVIEW THE 

02, 2014, Museum of Contemporary Art in Krakow MOCAK, Krakow, Poland, рад у жирију 

 

 

СТАНДАРД 7: КВАЛИТЕТ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 

 Ппис стаоа, анализа и прпцена стандарда 7 

 

ФЛУ има јаснп утврђене нашине и услпве за избпр у зваоа наставника и сарадника, дпступне 

јавнпсти и у складу са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу, Статутпм Универзитета уметнпсти у 

Бепграду и  Статутпм ФЛУ, дефинисане Правилникпм п избпру у зваое наставника и сарадника (на 

пснпву шлана 50. став 1. ташка 10. Статута Факултета ликпвних уметнпсти, дпнетпг на 349. седници, 

пдржанпј 24.06.2008.гпдине) и Правилникпм п јединственим минималним услпвима за избпр у 

зваоа наставника универзитета кпје је дпнеп Наципнални савет за виспкп пбразпваое за тп ппље 

(пдлука дпнета на Сенату Универзитета уметнпсти, на 102.пдржанпј седници 28.04.2016. гпдине). 

При избпру се, ппред пстварених резултата и кпмпетенција, вреднују педагпщке и 

уметнишке/наушне активнпсти и сппспбнпсти наставника и сарадника, кап и ппвезанпст оихпвпг 

наставнпг и уметнишкпг/наушнпг рада. Наставнп пспбље на Факултету биранп је такп да 

представља сппј наставнп-уметнишких пднпснп наставнп-наушних радника, кпји су свпје 

квалификације стицали не самп крпз академскп пбразпваое и наставну каријеру, већ и 

сампсталним уметнишким/наушним радпм и афирмацијпм у јавнпсти. 

Наставници из уметнишких пбласти се ппдржавају у уметнишким прпјектима и ативнпстима 

(излпжбе и у земљи, излпжбе у инпстранству, сампсталне излпжбе, групне излпжбе, ушещће у 

уметнишким прпјектима у земљи или инпстранству, степен развијених пднпса са другим 

уметнишким, културним или пбразпвним институцијама, ушещће на струшним скуппвима, 

уметнишким кплпнијама, кпнкурсима, разменама, дпдатним едукацијама и слишнп). 

Наставници из наушних пбласти се ппдржавају у тепријским и наушним активнпстима - ушещћу на 

струшним скуппвима у земљи и инпстранству, публикпваоу истраживаоа, струшних шланака, 

мпнпграфија, ппглавља у коигама, учбеника, ушещћу у дпмаћим и међунарпдним наушним 

прпјектима, ушещћу у дпмаћим и међунарпдним уметнишким, пбразпвним, културним прпјектима, 

ушещће у ппстављаоу или уметнишкпј критици излпжби, ушещће у прпграмским активнпстима 
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културних и уметнишких институција, ушещће у дпмаћпј или међунарпднпј размени, дпдатним 

едуакцијама и слишнп. 

Квалитет наставника ппдржан је пд стране Кпмисије за међунарпдну сарадоу кпја је задужена за 
усппстављаое и развијаое пднпса са српдним устанпвама, групама и ппједницима. 

Прпфесипналне кпмпетенце наставника се најмаое једнпм у пет гпдина сумирају, прегледају и 
евалуирају, псим кпд наставника у зваоу редпвних прпфеспра шије се бипграфије ревидирају.  

Прпцена квалитета наставника врщи Кпмисија за избпр у зваое / реизбпр наставника, кпја изрише 
свпју прпцену квалитета рада наставника. Мищљеое кпмисије се изнпси на седници НУ Већа и 
Веће тајним гласаоем верификује мищљеое Кпмисије.  

Квалитет наставника је ппераципналнп приказан у коизи наставника где је једна пд ставки 

навпђеое кљушних референци у ппследоем перипду. Шира инфпрмација п квалитету наставника 

дпбија се увидпм у кпнкурсни материјал архивиран кпд секретара. Пцену квалитета наставника 

мпгу дати и студенти крпз анкете кпје се раде сваке гпдине. 

 

Прпцена испуоенпсти стандарда 7 
 
SWOT анализa 
 

Преднпсти: 

 Јаснп дефинисани услпви за избпр наставника крпз правлнике ФЛУ +++ 

 Кадрпвска кпмисија +++ 

 На ФЛУ се спрпвпди пплитика селекције младих кадрпва ++ 

 Виспкп щкплска устанпва ппсебнп вреднује педагпщке сппспбнпсти наставника ++ 

 Виспк нивп наушнпг и уметнишкпг ппстигнућа наставника +++ 

 Наставници теже перманентнпм усаврщаваоу у свпјпј пбласти +++ 

Слабпсти: 

 Недпстатак ресурса за перманентну едукацију и усаврщаваое наставника и сарадника 

(студијски бправци и специјализације, ушещћа на наушнп уметнишким скуппвима) +++ 

 Недпстатак прпграма за прпфесипнални развпј кадра ++ 

 Недпвпљна прпмпција струшних капацитета устанпве ++ 

Мпгућнпсти: 

 Бпље прпмпвисаое струшних капацитета ++ 

 Фпрмирати прпграм за струшни развпј кадра ++ 

 Фпрмираое ресурса за перманентну едукацију наставника и сарадника +++ 

Ппаснпсти: 
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 Слаба мптивисанпст наставника и сарадника за самп прпмпвисаое ++ 

 Неппстпјаое наципналнпг плана за усаврщаваое струшнпг наставнпг кадра у ппљу 

уметнпсти и српдним пбластима друщтвенпсти и културе (антрппплпгија,спциплпгија.....) 

+++ 

 

Предлпг мера и активнпсти за унапређеое квалитета стандарда 7 
 

 Кпнстантнп кпнкурисаое за разлишите прпјекте у циљу перманентне едукације наставника 
и сарадника.  

 Прпмпвисаое струшних капацитета ФЛУ. 

 Прпмпвисаое и мптивисаое наставника и сарадника. 

 

Ппказатељи и прилпзи за стандард 7  

 

 

Табела 7.1. Преглед брпја наставника пп зваоима и статус наставника у виспкпщкплскпј 

устанпви  (радни пднпс са пуним и непуним радним временпм, ангажпваое пп угпвпру)  

Табела 7.2. Преглед брпја сарадника и статус сарадника у виспкпщкплскпј устанпви   

(радни пднпс са пуним и непуним радним временпм, ангажпваое пп угпвпру)  

Прилпг 7.1. Правилник п избпру наставника и сарадника  

Прилпг 7.2. Пднпс укупнпг брпја студената и брпја наставника 

  

Табела 7.1.  Преглед  брпја  наставника  пп  зваоима  и  статус  наставника  у  
виспкпщкплскпј устанпви  (радни пднпс са пуним и непуним радним временпм, ангажпваое пп 
угпвпру) 
 
А. Наставници у сталном радном односу 

 

Р. 

б. 
Матични број 

Име, средње 
слово, презиме 

Звање Датум избора 
% 

запослења 

Област за коју је 
биран 

1. 1510957710109 Мрђан У. Бајић 
редовни 

професор 
27.12.2007. 100 Вајарство 

2. 3108956860012 
Жарко З. 

Смиљанић 
редовни 

професор 
28.12.2006. 100 Графика 

3. 1605955710315 Вељко Т. Лалић 
редовни 

професор 
27.12.2007. 100 Вајарство 

4. 3107962710158 
Душан Н. 
Петровић 

редовни 
професор 

24.11.2011. 100 Вајарство 

5. 2109962850064 
Драган Н. 
Mомиров 

редовни 
професор 

24.11.2011. 100 Графика 

6. 0401957840048 
Радомир М. 
Кнежевић 

редовни 
професор 

29.03.2012. 100 Сликарство 
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7. 1904959710244 
Милета Б. 

Продановић 
редовни 

професор 
29.03.2012. 100 Сликарство 

8. 0811961710098 
Димитрије М. 

Пецић 
редовни 

професор 
31.05.2012. 100 Сликарство 

9. 1501962761014 
Добрица Н. 

Бисенић 
редовни 

професор 
31.05.2012. 100 Сликарство 

10. 2706960920004 
Миодраг Н. 
Млађовић 

редовни 
професор 

28.11.2013. 100 Графика 

11. 1506966715035 
Катарина М.  

Зарић 
редовни 

професор 
24.04.2014. 100 Графика 

12. 2409961715159 Бојана П. Шкорц 
редовни 

професор 
25.12.2014. 100 Психологија 

13. 0809960710235 
Здравко Д. 

Јоксимовић 
редовни 

професор 
25.12.2014. 100 Вајарство 

14. 0506960714017 Никола Шуица 
редовни 

професор 
26.10.2010. 100 Историја уметности 

15. 0203973715033 
Јелена А. 

Тодоровић 
редовни 

професор 
24.09.2015. 100 Историја уметности 

16. 1902967710145 
Бранко Р. 
Раковић 

редовни 
професор 

29.10.2015. 100 Сликарство 

17. 2007965710088 
Зоран М. 
Граовац 

редовни 
професор 

29.10.2015. 100 Сликарство 

18. 2512961715235 
Јасмина Ђ. 

Калић-
Кумануди 

редовни 
професор 

29.10.2015. 100 Сликарство 

19. 2205967710243 
Александар С. 
Младеновић 

редовни 
професор 

29.12.2016. 100 Графика 

20. 1111969761017 
Владимир В. 
Вељашевић 

редовни 
професор 

23.02.2017. 100 Графика 

21. 2110971715445 
Александра М. 

Jоксимовић 
редовни 

професор 
27.04.2017. 100 Педагогија 

22. 0508959715142 Дарија З. Качић 
ванредни 
професор 

24.04.2014. 100 Сликарство 

23. 1611969760013 
Радош М. 

Антонијевић 
ванредни 
професор 

26.05.2016. 100 Вајарство 

24. 1007973715036 
Сања Б. 

Филиповић 
ванредни 
професор 

24.09.2015. 100 Методика 

25. 1909966767016 Драгана Д. Илић 
ванредни 
професор 

27.10.2016. 100 Вајарство 

26. 1311962500188 Адам М. Пантић 
ванредни 
професор 

23.02.2017. 100 Графика 

27. 1909957715364 
Драгана Ж. 

Станаћев Пуача 
ванредни 
професор 

24.04.2014. 100 Сликарство 

28. 1008959715519 
Весна М. 

Кнежевић 
ванредни 
професор 

24.04.2014. 100 Сликарство 

29. 1201963810015 Саша М. ванредни 28.04.2016. 100 Историја уметности 
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Радојчић професор 

30. 2702965710096 
Зоран П. 

Тодоровић 
ванредни 
професор 

23.02.2017. 100 Нови медији 

31. 0406967710012 Дејан Д. Грба 
ванредни 
професор 

23.02.2017. 100 Нови медији 

32. 0604972306609 
Александра П. 

Кучековић 
ванредни 
професор 

26.10.2017. 100 Историја уметности 

33. 0204974715249 
Симонида У. 

Рајчевић 
ванредни 
професор 

29.03.2018. 100 Сликарство 

34. 2112966710071 
Зоран П. 

Димовски 
ванредни 
професор 

29.03.2018. 100 Сликарство 

35. 0412967865024 
Снежана С. 

Јовчић-Олђа 
доцент 27.10.2016. 100 Сликарство 

36. 2301979710329 
Владимир Н. 
Милановић 

доцент 02.09.2014. 100 Графика 

37. 2510971715249 
Оливера В.  

Парлић-
Карајанковић 

доцент 24.09.2015. 100 Вајарство 

38. 2205965710416 
Миливој З. 
Павловић 

доцент 30.06.2016. 100 Сликарство 

39. 0611973715193 
Биљана В. 
Ђурђевић 

доцент 30.03.2017. 100 Сликарство 

40. 0105966710000 Габриел Н. Глид доцент 23.02.2017. 100 Вајарство 

41. 1309984710229 Милан Љ. Антић доцент 02.09.2014. 100 Сликарство 

42. 0906961793911 Ђорђе Ж. Чпајак доцент 24.09.2015. 100 Вајарство 

43. 2210984727234 
Бојана З. 
Матејић 

доцент 01.10.2015. 100 Нови медији 

44. 0305976715395 
Александра М. 

Јованић 
доцент 01.10.2015. 100 Нови медији 

45. 2703967710146 
Драган Ж. 

Рајшић 
доцент 29.10.2015. 100 Вајарство 

46. 2205976133658 Горан М. Јовић доцент 25.02.2016. 100 Сликарство 

47. 1506982865055 
Милица С. 

Ћебић 
доцент 28.09.2017. 100 Вајарство 

48. 1312974710345 
Владимир М. 

Николић 
доцент 28.09.2017. 100 Сликарство 

49. 1110974715523 
Светлана М. 

Волиц 
доцент 28.09.2017. 100 Сликарство 

50. 2604966715294 
Александра Ђ. 

Марковић 
предавач 03.07.2017. 100 Енглески језик 

51. 2209982775020 
Бојана Д. 

Новаковић 
предавач 03.06.2015. 100 Француски језик 

н.       
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Б. Наставници по уговору 

 

Р. 

б. 
Матични број 

Име, средње 
слово, презиме 

Звање 
Датум 
избора 

Број 
уговора 

Сагласност 
број 

Област за 
коју је 
биран 

1.        

2.        

н.        

 

 
Табела 7.2. Преглед брпја сарадника и статус сарадника у виспкпщкплскпј устанпви (радни 
пднпс са пуним и непуним радним временпм, ангажпваое пп угпвпру) 
 

A. Сарадници у сталном радном односу 
 

Р. 

б. 
Матични број 

Име, средње 
слово, презиме 

Звање 
Датум 
избора 

% 

запослења 

Област за коју је 
биран 

1. 0406983730074 
Никола З. 
Велицки 

уметнички 
сарадник 

17.03.2015. 100 Графика 

2. 2603980710355 
Милорад Д. 

Панић 
уметнички 
сарадник 

11.12.2015. 100 Вајарство 

3. 0407984710030 Стефан В. Тасић асистент 02.03.2016. 100 Сликарство 

4. 2504986792614 
Петар Р. 

Ђорђевић 
асистент 02.03.2016. 100 Сликарство 

5. 1004983715248 Ђурђа Ј. Сивачки асистент 03.05.2017. 100 Сликарство 

6. 2206987770036 
Немања Р. 
Николић 

асистент 26.03.2018. 100 Сликарство 

н.       

 

 

Прилпг 7.1. Правилник п избпру наставника и сарадника  

На пснпву шлана 50. став 1. ташка 10. Статута Факултета ликпвних уметнпсти, на 349. седници, пдржанпј 
24.06.2008.гпдине, Наставнп уметнишкп веће Факултета дпнпси  
 
 
 
         ПРАВИЛНИК 

П  ИЗБПРУ У ЗВАОЕ  НАСТАВНИКА  
И САРАДНИКА ФАКУЛТЕТА ЛИКПВНИХ УМЕТНПСТИ 

 
I ППШТЕ ПДРЕДБЕ 
 

http://www.fpu.bg.ac.rs/info/Dokumenta.html#izbori
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Члан 1. 
Правилникпм п избпру у зваое наставника и сарадника (у даљем тексту: Правилник) уређује се нашин и ппступак за 
стицаое зваоа и засниваое раднпг пднпса наставника и сарадника Факултета ликпвних уметнпсти (у даљем тексту: 
ФЛУ), Универзитета уметнпсти у Бепграду у складу са пдредбама Закпна п виспкпм пбразпваоу, Статута 
Универзитета уметнпсти и Статута Факултета. 
 

Члан 2. 
Факултет утврђује предлпг за избпр у зваоа наставника, и тп: дпцента, ванреднпг прпфеспра и редпвнпг 
прпфеспра, у складу са Закпнпм, Статутпм Универзитета уметнпсти,Статутпм ФЛУ и пвим правилникпм. 
Факултет врщи избпр у зваоа сарадника, и тп: асистента и сарадника у настави, у складу са Закпнпм, Статутпм 
Универзитета уметнпсти, Статутпм ФЛУ и пвим правилникпм. 
 
 
II ППКРЕТАОЕ ППСТУПКА 

Члан 3. 
Ппступак за стицаое зваоа наставника, пднпснп сарадника и засниваое раднпг пднпса наставника, пднпснп сарадника, 
ппкреће се на Факултету, на нашин и ппд услпвима утврђеним Статутпм Универзитета Уметнпсти, Статутпм Факултета и 
пвим правилникпм. 

 
Члан 4. 

Факултет расписује кпнкурс за избпр у зваое и засниваое раднпг пднпса наставника, пднпснп сарадника, пплазећи пд 
пптреба да се наставни прпцес прганизује на квалитетан, раципналан и ефикасан нашин.  
Наставник, пднпснп сарадник се бира за ужу уметнишку, пднпснп наушну пбласт и пп правилу заснива радни пднпс са 
пуним радним временпм. 

 
Члан 5. 

Пдлуку п  расписиваоу кпнкурса дпнпси декан, и тп на предлпг Већа пдсека, Кадрпвске кпмисије или Наставнп-
уметнишкпг већа. 
Веће пдсека дпставља свпје мищљеое Кадрпвскпј кпмисији, кпја изрише пдлуку у рпку пд 15 дана пд дана упућиваоа 
захтева и дпставља декану на пдлушиваое. 

 
 

Члан 6. 
У слушају престанка раднпг пднпса наставника или сарадника пре истека избпрнпг перипда, Веће пдсека ппкреће ппступак 
за расписиваое кпнкурса за пппуну слпбпднпг раднпг места, најкасније у рпку пд 15  дана. 
Укпликп Веће пдсека не дпстави предлпг у предвиђенпм рпку, декан  ппкреће ппступак у складу са шланпм  5. пвпг 
Правилника. 
 
 

Члан 7. 
Наставник, пднпснп сарадник мпже бити изабран у вище зваое и пре истека избпрнпг перипда за кпји је биран, 
укпликп ппстпји пптреба Пдсека. 
Факултет на предлпг Пдсека ппкреће превремени ппступак за избпр у зваое наставника, пднпснп сарадника. 
Услпви за ппкретаое превременпг ппступка за избпр у вище зваое су:  

- да Кадрпвска кпмисија у свпм извещтају утврди  да кандидат испуоава услпве за избпр у вище зваое и 
      -    да Пдсек пптврди пптребу за избпрпм у вище зваое.  
Извещтај Кадрпвске кпмисије се пп правилу шита на НУ Већу и п оему се шланпви изјащоавају гласаоем.  
Сматра се да је ппступак за избпр заппшет пд тренутка дпнпщеоа пдлуке.  
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Члан 8. 
Текст кпнкурса се пбјављује у средствима јавнпг инфпрмисаоа и/или на Web страници Факултета. 
Кпнкурс садржи: наппмену да кандидат треба да испуоава ппщте и ппсебне услпве утврђене Закпнпм и ппщтим 
актима Универзитета и Факултета; ужу уметнишку, пднпснп наушну пбласт за кпју се бира; назнаку да ли се радни 
пднпс заснива са пуним или непуним радним временпм; рпк за пријављиваое и дпкумента кпја кандидати прилажу 
кап дпказ да испуоавају услпве. 
 
 
III УТВРЂИВАОЕ ПРЕДЛПГА ЗА ИЗБПР У ЗВАОЕ НАСТАВНИКА 

 
Члан 9. 

Предлпг кандидата за избпр у зваое наставника утврђује Избпрнп веће Факултета, на пснпву предлпга Кпмисије. 
Кпмисија се састпји пд најмаое три наставника, уметника или истраживаша из уметнишке пднпснп, наушне пбласти за 
кпју се наставник бира, пд кпјих најмаое један није у раднпм пднпсу на Факултету. 
Чланпви Кпмисије су у истпм или у вищем зваоу пд зваоа у кпје се наставник бира. 

 
Члан 10. 

Кпмисија припрема и дпставља извещтај п пријављеним кандидатима у рпку не дужем  пд 60 дана, пд дана 
именпваоа шланпва Кпмисије на седници Избпрнпг већа. 
Акп Кпмисија не предлпжи ни једнпг пд пријављених кандидата и Избпрнп веће Факултета усвпји такав извещтај, или 
акп Избпрнп веће Факултета дпнесе пдлуку кпјпм не предлаже ни једнпг кандидата за избпр, Факултет расписује 
нпви кпнкурс. 
Кпмисија пдлуку дпнпси већинпм гласпва шланпва Кпмисије. 
Члан Кпмисије кпји није сагласан са извещтајем Кпмисије, мпже свпје издвпјенп мищљеое дпставити Избпрнпм 
већу у писанпм пблику. 
Издвпјенп мищљеое шлана Кпмисије дпставља се Избпрнпм већу заједнп са Извещтајем Кпмисије и треба да је 
претхпднп дпступнп шланпвима Избпрнпг већа ппд истим услпвима кап и Извещтај. 
 

 
IV ДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ П ИЗБПРУ У ЗВАОЕ САРАДНИКА 

 
Члан 11. 

Пдлуку п избпру кандидата у зваое сарадника дпнпси Избпрнп веће Факултета, на пснпву предлпга Кпмисије.  
Избпрнп веће дпнпси пдлуку п избпру у зваое сарадника на седници кпјпј присуствује најмаое две трећине наставника и 
сарадника, шланпва Избпрнпг већа. 
Пдредбе шлана  10. пвпг Правилника примениће се и приликпм избпра у сараднишкп зваое. 
 
 
V  ППСТУПАК ПДЛУЧИВАОА  

 
Члан 12. 

Извещтај Кпмисије п предлпженпм кандидату за избпр у наставнишкп, пднпснп сараднишкп зваое је дпступан јавнпсти 15 
дана и налази се у Секретаријату, п шему се јавнпст пбавещтава на пгласнпј табли Факултета. Примедбе на Извещтај 
Кпмисије мпгу се дпставити Факултету најкасније у рпку пд 24 шаса пд дана истека рпка за увид јавнпсти.  
У слушају да ппстпје примедбе на извещтај Кпмисије, дпстављене Факултету у писанпм пблику, исте се 
прпслеђују Кпмисији кпја у рпку, не дужем, пд 10 дана дпстаља свпј пдгпвпр на наведене примедбе. 
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Члан 13. 
Избпрнп веће разматра извещтај Кпмисије и евентуалне примедбе на првпј седници накпн истека рпка за увид јавнпсти. 
Извещтај Кпмисије (евентуалне примедбе и пдгпвпр на примедбе) се шита на седници и п оему се изјащоава 
Избпрнп веће. 

 
 

Члан 14. 
Извещтај п гласаоу је саставни деп записника са седнице НУ Већа и шува се у архиви Факултета. 
 
 

 Члан 15. 
Избпрнп веће дпнпси пдлуку п утврђиваоу предлпга за избпр у зваоа наставника на седници кпјпј присуствује најмаое 
две трећине наставника, шланпва Избпрнпг већа, кпји гласају за пдређенп наставнишкп зваое.  
Пдлука је дпнета акп за оу гласа вище пд пплпвине наставника са правпм гласа за пдређенп наставнишкп зваое. 
Правп да гласају за пдређенп наставнишкп зваое имају наставници у истпм или вищем зваоу, пд зваоа за кпје се 
кандидат бира. 
Изјащоаваое п предлпгу кандидата Кпмисије је тајнп. 

 
 

Члан 16. 
Предлпжени кандидат за кпга није усвпјен предлпг за избпр у зваое наставника пд стране Избпрнпг већа, пднпснп није 
изабран у зваое сарадника, мпже Савету Факултета изјавити пригпвпр на пдлуку Избпрнпг већа у рпку пд 8 дана пд дана 
пријема пдлуке, укпликп сматра да ппступак избпра није пбављен у складу са закпнпм.  
Управа Факултета уз пригпвпр кандидата дпставља Савету Факултета свпј пдгпвпр на пригпвпр. 
У вези са пригпвпрпм кандидата Савет Факултета мпже дпнети пдлуку да је пригпвпр пснпван,  накпн шега Избпрнп веће 
ппнпвп разматра извещтај Кпмисије. 
Када пдлушује п пригпвпру из става 1. пвпг шлана Савет Факултета ппступа кап другпстепени прган.  
 

 
Члан 17. 

Накпн дпнпщеоа предлпга пдлуке п избпру у зваое наставника, декан Факултета дпставља исту Сенату Универзитета 
уметнпсти на пдлушиваое. 
 

Члан 18. 
Декан факултета закљушује угпвпр п раду са лицем изабраним у зваое наставника, пднпснп сарадника у складу са 
Закпнпм. 

 
 

VI ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 19. 
Ппступак измена и дппуна пвпг Правилника једнак је ппступку за оегпвп дпнпщеое. 

 
 

Члан 20. 
Пвај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана oбјављиваоа на пгласнпј табли Факултета. 
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ПРИЛПГ 7.2.  Пднпс укупнпг брпја студената и брпја наставника 

 Пднпс укупнпг брпја студената и брпја заппслених наставника на нивпу устанпве    (332 студентa 

према 51 наставника) јесте 6,5. 

 
 

СТАНДАРД 8: КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА 
 
 
Ппис стаоа, анализа и прпцена стандарда 8 
 
Факултет ликпвних уметнпсти пбезбеђује кандидатима за упис на студије, кап и уписаним 
студентима све релевантне инфпрмације у вези са уписпм и студираоем. 
 
Факултет за пптенцијалне кандидате прганизује ппсете средоим щкплама (ппсебнп средоим 
уметнишким щкплама у свим градпвима Србије у кпјима их има), у пквиру кпјих наставници 
факултета презентују ФЛУ и разгпварају са ушеницима. Такпђе, факултет, кпристећи сппствене 
ресурсе – прпстпрнп-технишке и струшне, прганизује припремну щкплу, шији је план рада 
прилагпђен прпграму пријемнпг испита. Какп Статут факултета предвиђа мпгућнпст да се на 
студије упищу средопщкплци са незаврщенпм средопм щкплпм, факултет прганизује и спрпвпди 
пплагаое диференцијалнпг испита, пре пплагаоа пријемнпг испита.  
 
Све инфпрмације везане за кпнкурисаое, тпк пријемнпг испита и услпве уписа и студираоа, јавнп 
су дпступне у тексту Кпнкурса, Инфпрматпру, кап и у пдгпварајућим правилницима (Правилник п 
прпцедури пријема студената и Правилник п пцеоиваоу).  
 
При селекцији студената за упис на све нивпе студија, Факултет вреднује резултате ппстигнуте у 
претхпднпм щкплпваоу и резултате ппстигнуте на испиту за прпверу склпнпсти и сппспбнпсти, у 
складу са закпнпм. Једнакпст и равнпправнпст студената пп свим пснпвама су загарантпвани, кап 
и мпгућнпст студираоа за студенте са ппсебним пптребама.  
 
Факултет је развип и непрекиднп усаврщава критеријуме, правила и прпцедуре везане за 
ппхађаое наставе, ппнащаое у атељеима/класама и пцеоиваое, са шиме уппзнаје студенте на 
ппшетку студираоа. Какп на ФЛУ ппстпје две врсте предмета – струшнп-уметнишки и тепријски, 
правила ппхађаоа, испуоаваоа пбавеза и пцеоиваоа се разликују, са шиме су студенти, такпђе 
уппзнати. Рад и напредпваое студената се кпнтинуиранп прати, а заврщне пцене се фпрмирају у 
складу са Правилникпм п пцеоиваоу. Заврщни рад студената на крају пснпвних и мастер студија 
вреднује се у складу са прпцедурама и критеријумима пписаним у Правилнику п заврщнпм раду. 
Метпде рада и пцеоиваоа, кап и тпк наставнпг прпцеса, у складу су са циљевима, садржајима, 
пбимпм и исхпдима прпграма и ппјединашних предмета. 
 
Услед специфишнпсти пбласти, рад са студентима је индивидуализпван, при шему наставници 
прате сппспбнпсти, интереспваоа, пптребе и уметнишке ппетике студената. Такп је студенту 
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пмпгућенп да на ппсебан нашин или ппсебним темппм реализује задатке, щтп резултира, између 
псталпг, виспким пценама, ппсебнп на главнпм, уметнишкпм предмету.  
 
Факултет систематишнп прати и прпверава прплазнпст и пцене студената пп предметима и 
гпдинама студија и, кад је пптребнп, предузима пдгпварајуће кпрективне мере у слушају ниске 
прплазнпсти и евентуалних неправилнпсти у пцеоиваоу.  
 
Свим студентима кпји су испунили услпве везане за ппхађаое наставе и уметнишка ппстигнућа, 
пмпгућенп је да на крају сваке щкплске гпдине ушествују и излажу радпве на гпдищопј излпжби 
факултета. Најбпљи студенти се награђују – излагаоем на излпжби награђених радпва, али и крпз 
нпвшане награде (пбезбеђене у сарадои са партнерским институцијама) или ппхађаоем наставе 
на некпм пд еврппских факултета с кпјима ФЛУ има развијену сарадоу.  
 
ФЛУ ствара услпве за кпнтинуиранп прпцеоиваое рада факултета, предмета и наставника пд 
стране студената, путем гпдищоих евалуација. Резултати прпцене анализирају се и кпристе у 
пквиру мера за ппбпљщаое квалитета наставе.  
 
Факултет ппдржава и пбезбеђује прганизаципнп-технишке услпве за рад студентскпг парламента. 
Предлпзи и захтеви студената, кпји се пднпсе на ппбпљщаое прганизације рада или квалитета 
наставе, разматрају се крпз утврђене прпцедуре – ушещћем представника студената у Кпмисијама, 
Већима пдсека и наставнп-уметнишкпм Већу факултета.  
 
 
Прпцена испуоенпсти стандарда 8 
 
 
SWOT анализа 
 
Преднпсти: 

 Прпстпр, атељеи и материјали кпје факултет пбезбеђује +++ 

 Струшнп наставнп пспбље +++ 

 Припремна щкпла +++ 

 Кпнкурс и пстале инфпрмације на сајту +++ 

 Награде за студенте +++ 

 Диференцијални испит +++ 

 Традиција ++ 

 Разнпврсне ппетике и искуства наставника +++ 

 Прпмпција пп щкплама ++ 

 Прганизпваое студената +++ 

 Индивидуализпван приступ настави – ментпрски рад +++ 

 Прпмпција радпва студената +++ 

 Међунарпдна сарадоа/размена +++ 

 Међунарпдне радипнице ++ 

 Екскурзије ++ 

 Гпстпваоа прпфеспра са других (инпстраних) факултета ++ 
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Слабпсти: 

 Нефункципналнпст/старпст инвентара ++ 

 Слаба интернет презентација ++ 

 Неппстпјећа прпмпција и видљивпст на друщтвеним мрежама ++ 

 Несистематски рад на каријери студената +++ 

 Недпвпљнп јасни критеријуми пцеоиваоа +++ 

 Неппстпјаое едукације п писаоу прпјеката ++ 
 

Мпгућнпсти: 

 Кприщћеое друщтвених мрежа (реклама, презентација, кпмуникација) ++ 

 Умрежаваое  и сарадоа са свим факултетима ++ 

 Умрежаваое и сарадоа са институцијама културе ++ 

 Радна акција студената ++ 
 

Ппаснпсти: 

 Тещкп је ппвезати прпфеспре и студенте у заједнишким прпфесипналним активнпстима ван 
наставе ++ 

 Недпвпљнп дпбра кппрдинација служби факултета и прганизаципних јединица ++ 

 Неппстпјаое администратпра, за разлишите пблике активнпсти на интернету ++ 
 
 
 
Предлпг мера и активнпсти за унапређеое квалитета стандарда 8 
 

 Интензивирати активнпсти на ппљу планираоа и развпја каријере студената – системскп 
планираое и реализација активнпсти у сарадои са Центрпм за развпј каријере, 
Наципналнпм службпм за заппщљаваое и свим релевантним институцијама културе, 
уметнпсти, пбразпваоа и привреде. 

 

 Прганизпвати пбуку наставника, радника факултетских служби и студената на плану 
писаоа апликација за прпјекте у циљу ппбпљщаоа финансијске ситуације на факултету и 
псавремеоиваоа наставе и других активнпсти.  

 

 Ангажпвати струшоака кпји би прганизпвап и кппрдинисап активнпсти везане за 
прпмпцију факултета/студената струшнпј и щирпј јавнпсти. 

 

 Усвпјити кпрективне мере (јасније дефинисаое критеријума) за пбјективније пцеоиваое 
студената, ппсебнп у струшним/уметнишким предметима.  
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Ппказатељи и прилпзи за стандард 8 
 
Табела 8.1. Преглед брпја студената пп нивпима, студијским прпграмима и гпдинама студија на 
текућпј щкплскпј гпдини  
Табела 8.2. Стппа успещнпсти студената. Пвај ппдатак се израшунава за студенте кпји су 
диплпмирали у претхпднпј щкплскпј гпдини (дп 30.09) а заврщили студије у рпку предвиђенпм за 
трајаое студијскпг прпграма 
Табела 8.3.  Брпј студената кпји су уписали текућу щкплску гпдину у пднпсу на пстварене ЕСПБ 
бпдпве (60), (37-60) (маое пд 37) за све студијске прпграме пп гпдинама студија 
Прилпг 8.1. Правилник п прпцедури пријема студената  
Прилпг 8.2. Правилник п пцеоиваоу  
Прилпг 8.3. Прпцедуре и кпрективне мере у слушају неиспуоаваоа и пдступаоа пд усвпјених 
прпцедура пцеоиваоа  
 

 

Табела 8.1. Преглед броја студената по нивоима, студијским програмима, и годинама 

студија  на текућој школској години. 
 

Р. 
б. 

Назив студијског програма и 
поље 

Акредитов
ан број 

студената 
за упис у 

прву 
годину 

Стварно уписани у текућу 
школску годину (2014/15)  

I  
год. 

II 
год. 

III 
год. 

 
IV 

год. збир 

OAС – Oсновне академске студије 

1. Сликарство  33 36 37  106 
2. Графика  13 13 11  37 
3. Вајарство  8 11 9  28 
        
        
        
н.        
 Укупан број (ОАС)  54 60 57  171 

 

Р. 
б. 

Назив студијског програма и поље 

Акредитован 
број студената за 

упис у прву 
годину 

Стварно уписани 
у текућу 

школску годину 
(2014/15) 

I 
год 

II 
год 

зби
р 

МАС - Мастер академске студије  

1. Сликарство  34 38 72 
2. Графика  7 6 13 
3. Вајарство  8 10 18 
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н.      
 Укупан број студената (МАС)  49 54 103 

 

Р. 
б. 

Назив студијског програма и поље 

Акредито
ван број 

студената 
за упис у 

прву 
годину 

Стварно уписани у текућу 
школску годину (2014/15) 

I  
год. 

II год. 
III 

год. 
збир 

 ДС-Докторске уметничке студије      

1. Ликовне уметности  22 12 9 43 
       
       
       
       
н.       
  Укупан број студената (ДС)  22 12 9 43 

 

 

Укупан број студената 
ОАС+МАС+ДС 

Акредитован 
број студената 
за упис у прву 

годину 

Стварно 
уписани у 

текућу школску 
годину (2014/15) 

  
317 

 
 
Табела 8.2. Стппа успещнпсти студената. Пвај ппдатак се израшунава за студенте кпји су 
диплпмирали у претхпднпј щкплскпј гпдини (дп 30.09) а заврщили студије у рпку предвиђенпм за 
трајаое студијскпг прпграма 
 

* Студенти који су дипломирали у претходној школској години (до 30.09) а завршили студије у 

предвиђеном року (успешни студенти) 

** Студенти уписани у I годину у генерацији успешних студента (из претходне колоне) 

*** Однос броја упешних студената и броја уписаних у I годину у генерацији успешних        студената 

у % 
 

Р. 
б. 

Назив студијског 
програма и поље 

*Број успешних 

студената  

**Број уписаних у 

I годину студија у 

генерацији 

успешних 

студената 

***%  
успешних 
студената 

ОAС - Основне академске студије  

1. Сликарство 33 33 100 % 
2. Графика 12 13 92 % 
3. Вајарство 7 8 87 % 
     



100 

 

     
     

н.     

 Укупно  (ОAС) 52 54 96 % 

 

Р. 
б. 

Назив студијског 
програма и поље 

*Број успешних 

студената  

**Број уписаних у 

I годину студија у 

генерацији 

успешних 

студената 

***%  
успешних 
студената 

MAС – Мастер академске студије  

1. Сликарство 23 34 68 % 
2. Графика 5 7 72 % 
3. Вајарство 6 8 75 % 
     
     
     

н.     

 Укупно  (MAС) 
34 49 69 % 

 

 

 

Р. 
б. 

Назив студијског 
програма и поље 

*Број успешних 

студената  

**Број уписаних у 

I годину студија у 

генерацији 

успешних 

студената 

***%  
успешних 
студената 

ДС - Докторске академске студије  

1. Ликовне уметности 11 22 50 % 
     
     
     
     
     

н.     

 Укупно  (ДС) 
11 22 50 % 

 

Укупно 
 

ОАС+МАС+ДС 

*Број успешних 

студената  

**Број уписаних 

у I годину 

студија у 

генерацији 

успешних 

***%  
успешних 
студената 
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студената 

95 125 76 % 

 

Табела 8.3.  Брпј студената кпји су уписали текућу щкплску гпдину у пднпсу на пстварене ЕСПБ 
бпдпве (60), (37-60) (маое пд 37) за све студијске прпграме пп гпдинама студија 

 

*Ниво студија 

ОАС 

II год. III год. IV год. 

60 37-60 
испод 

37 
60 37-60 

испод 
37 

60 37-60 
испод 

37 

Сликарство 30 4 6 24 5 4    
Графика 8 / 4 / 8 1    
Вајарство 9 / 4 2 3 2    

Укупно 

47 4 14 26 16 7    

  
 

*Ниво студија 

         МАС-II 

II год. 

60 37-60 
испод 

37 

Сликарство 35 4 1 
Графика 5 2 / 
Вајарство 8 2 / 

Укупно 
48 8 1 

 

*Ниво студија 

ДС 

II год. III год. 

60 37-60 
испод 

37 
60 37-60 

испод 
37 

Ликовне ум. 6 6 6 11 2 2 

Укупно 
6 6 6 11 2 2 
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Табела 8.1. Преглед броја студената по нивоима, студијским програмима, и годинама студија  на 

текућој школској години. 
 

Р. 
б. 

Назив студијског програма и 
поље 

Акредитов
ан број 

студената 
за упис у 

прву 
годину 

Стварно уписани у текућу 
школску годину (2015/16)  

I  
год. 

II 
год. 

III 
год. 

 
IV 

год. збир 

OAС – Oсновне академске студије 

1. Сликарство  31 38 38 33 140 
2. Графика  12 14 9 11 46 
3. Вајарство  11 7 13 8 39 
4. Нови медији  3    3 
        
        
н.        
 Укупан број (ОАС)  57 59 60 52 228 

 

Р. 
б. 

Назив студијског програма и поље 

Акредитован 
број студената за 

упис у прву 
годину 

Стварно уписани 
у текућу 

школску годину 
(2015/16) 

I 
год 

II 
год 

зби
р 

МАС - Мастер академске студије  

1. Сликарство   / 33 33 
2. Графика  / 7 7 
3. Вајарство  / 8 8 
      
 Није било пријемног на мастер     
 Прелазак на програм 4+1     
н.      
 Укупан број студената (МАС)  / 48 48 

 

Р. 
б. 

Назив студијског програма и поље 

Акредито
ван број 

студената 
за упис у 

прву 
годину 

Стварно уписани у текућу 
школску годину (2015/16) 

I  
год. 

II год. 
III 

год. 
збир 

 ДС-Докторске уметничке студије      

1. Ликовне уметности  20 16 10 46 
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н.       
  Укупан број студената (ДС)  20 16 10 46 

 

 

Укупан број студената 
ОАС+МАС+ДС 

Акредитован 
број студената 
за упис у прву 

годину 

Стварно 
уписани у 

текућу школску 
годину (2015/16 

  
322 

 
Табела 8.2. Стппа успещнпсти студената. Пвај ппдатак се израшунава за студенте кпји су 
диплпмирали у претхпднпј щкплскпј гпдини (дп 30.09) а заврщили студије у рпку предвиђенпм за 
трајаое студијскпг прпграма 
 

* Студенти који су дипломирали у претходној школској години (до 30.09) а завршили студије у 

предвиђеном року (успешни студенти) 

** Студенти уписани у I годину у генерацији успешних студента (из претходне колоне) 

*** Однос броја упешних студената и броја уписаних у I годину у генерацији успешних        студената 

у % 
 

Р. 
б. 

Назив студијског 
програма и поље 

*Број успешних 

студената  

**Број уписаних у 

I годину студија у 

генерацији 

успешних 

студената 

***%  
успешних 
студената 

ОAС - Основне академске студије  

1. Сликарство  31  
2. Графика  12  
3. Вајарство  11  
4. Нови медији  3  
     
     

н.     

 Укупно  (ОAС)  57  

 

Р. 
б. 

Назив студијског 
програма и поље 

*Број успешних 

студената  

**Број уписаних у 

I годину студија у 

генерацији 

успешних 

студената 

***%  
успешних 
студената 

MAС – Мастер академске студије  

1. Сликарство 33 0 / 
2. Графика 6 0 / 
3. Вајарство 5 0 / 
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н.     

 Укупно  (MAС) 
44   

 

 

 

Р. 
б. 

Назив студијског 
програма и поље 

*Број успешних 

студената  

**Број уписаних у 

I годину студија у 

генерацији 

успешних 

студената 

***%  
успешних 
студената 

ДС - Докторске академске студије  

1. Ликовне уметности 19 20 95 % 
     
     
     
     
     

н.     

 Укупно  (ДС) 
19 20 95 % 

 

Укупно 
 

ОАС+МАС+ДС 

*Број успешних 

студената  

**Број уписаних 

у I годину 

студија у 

генерацији 

успешних 

студената 

***%  
успешних 
студената 

   

 

 

Табела 8.3.  Брпј студената кпји су уписали текућу щкплску гпдину у пднпсу на пстварене ЕСПБ 
бпдпве (60), (37-60) (маое пд 37) за све студијске прпграме пп гпдинама студија 

 

*Ниво студија 

ОАС 

II год. III год. IV год. 

60 37-60 
испод 

37 
60 37-60 

испод 
37 

60 37-60 
испод 

37 

Сликарство 30 8 / 25 7 / 25 7 1 
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Графика 12 2 / 3 6 / 7 4 / 
Вајарство 5 2 / 4 7 2 6 2 / 

Укупно 
47 12 / 32 20 2 38 13 1 

 

 

*Ниво студија 

         МАС-II 

II год. 

60 37-60 
испод 

37 

Сликарство 28 6 / 
Графика 6 2 / 
Вајарство 7 / / 

Укупно 

41 8 / 

 

*Ниво студија 

ДС 

II год. III год. 

60 37-60 
испод 

37 
60 37-60 

испод 
37 

Ликовне ум. 6 6 8 10 1 1 

Укупно 
6 6 8 10 1 1 

 

Табела 8.1. Преглед брпја студената пп нивпима, студијским прпграмима, и гпдинама студија  на 
текућпј щкплскпј гпдини. 
 

Р. 
б. 

Назив студијског програма и 
поље 

Акредитов
ан број 

студената 
за упис у 

прву 
годину 

Стварно уписани у текућу 
школску годину (2016/17)  

I  
год. 

II 
год. 

III 
год. 

 
IV 

год. збир 

OAС – Oсновне академске студије 

1. Сликарство  30 31 40 35 136 
2. Графика  12 12 12 9 45 
3. Вајарство  10 11 7 11 39 
4. Нови медији  5 3    
        
        
н.        
 Укупан број (ОАС)  57 57 59 55 228 
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Р. 
б. 

Назив студијског програма и поље 

Акредитован 
број студената за 

упис у прву 
годину 

Стварно уписани 
у текућу 

школску годину 
(2016/17) 

I 
год 

II 
год 

зби
р 

МАС - Мастер академске студије  

1. Сликарство  34 / 34 
2. Графика  7 / 7 
3. Вајарство  7 / 7 
      
      
      
н.      
 Укупан број студената (МАС)  48 / 48 

 

Р. 
б. 

Назив студијског програма и поље 

Акредито
ван број 

студената 
за упис у 

прву 
годину 

Стварно уписани у текућу 
школску годину (2016/17) 

I  
год. 

II  
год. 

III 
год. 

збир 

 ДС – Докторске уметничке студије      

1. Ликовне уметности  20 18 15 53 
       
       
       
       
н.       
  Укупан број студената (ДС)  20 18 15 53 

 

 

Укупан број студената 
ОАС+МАС+ДС 

Акредитован 
број студената 
за упис у прву 

годину 

Стварно 
уписани у 

текућу школску 
годину (2016/17) 

  
329 

 
Табела 8.2. Стппа успещнпсти студената. Пвај ппдатак се израшунава за студенте кпји су 
диплпмирали у претхпднпј щкплскпј гпдини (дп 30.09) а заврщили студије у рпку предвиђенпм за 
трајаое студијскпг прпграма 
 

* Студенти који су дипломирали у претходној школској години (до 30.09) а завршили студије у 

предвиђеном року (успешни студенти) 

** Студенти уписани у I годину у генерацији успешних студента (из претходне колоне) 
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*** Однос броја упешних студената и броја уписаних у I годину у генерацији успешних        студената 

у % 
 

Р. 
б. 

Назив студијског 
програма и поље 

*Број успешних 

студената  

**Број уписаних у 

I годину студија у 

генерацији 

успешних 

студената 

***%  
успешних 
студената 

ОAС - Основне академске студије  

1. Сликарство 33 30 90 % 
2. Графика 10 12 83 % 
3. Вајарство 8 10 80 % 
4. Нови медији  5  
     
     

н.     

 Укупно  (ОAС) 51 57 89 % 

 

Р. 
б. 

Назив студијског 
програма и поље 

*Број успешних 

студената  

**Број уписаних у 

I годину студија у 

генерацији 

успешних 

студената 

***%  
успешних 
студената 

MAС – Мастер академске студије  

1. Сликарство 19 34 56 % 
2. Графика 6 7 86 % 
3. Вајарство 6 7  
     
     
     

н.     

 Укупно  (MAС) 
31 48 65 % 

 

 

 

Р. 
б. 

Назив студијског 
програма и поље 

*Број успешних 

студената  

**Број уписаних у 

I годину студија у 

генерацији 

успешних 

студената 

***%  
успешних 
студената 

ДС - Докторске академске студије  

1. Ликовне уметности 19 20 95 % 
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н.     

 Укупно  (ДС) 
19 20 95 % 

 

Укупно 
 

ОАС+МАС+ДС 

*Број успешних 

студената  

**Број уписаних 

у I годину 

студија у 

генерацији 

успешних 

студената 

***%  
успешних 
студената 

101 125 81 % 

 

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 

 

*Ниво студија 

ОАС 

II год. III год. IV год. 

60 37-60 
испод 

37 
60 37-60 

испод 
37 

60 37-60 
испод 

37 

Сликарство 17 11 3 26 12 2 31 1 3 
Графика 5 6 2 9 2 1 8 / 1 
Вајарство 9 2 / 6 1 / 10 / 1 
Нови медији 2 1 / / / / / / / 

Укупно 33 20 5 32 15 3 49 1 5 

 

 

 

*Ниво студија 

ДС 

II год. III год. 

60 37-60 
испод 

37 
60 37-60 

испод 
37 

Ликовне ум. 9 7 4 14 2 / 

Укупно 9 7 4 14 2 / 

 

Прилпг 8.1. Правилник п прпцедури пријема студената  



109 

 

 

На основу члана 50. став 1. тачка 10. Статута Факултета ликовних уметности у Београду, 

Наставно-уметничко веће Факултета на седници одржаној 01.03.2017. године доноси: 

ПРАВИЛНИК 

О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ ЗА 

УПИС КАНДИДАТА У ПРВУ ГОДИНУ  ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

НА ФАКУЛТЕТУ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Право да конкуришу за упис у прву годину основних студија имају сви кандидати који су 

стекли средње образовање у трајању од четири године. 

Лица која немају завршену средњу школу полажу допунски испит. 

Члан 2. 

Допунски испит се састоји од: 

а) писаног рада из српског језика на тему из области ликовних уметности 

б) усменог испита из: 

-  историје српске и светске  књижевности  

-  опште историје и националне историје 

 

Овај испит кандидати полажу по програму средњег школског образовања у трајању од 

четири године.   

Члан 3. 

Сви кандидати који конкуришу на Факултету ликовних уметности полажу испит за 

проверу посебних склоности и способности за студирање ликовних уметности. 

Кандидати у пријави наводе студијски програм и модул за који конкуришу. 

Поред пријаве кандидати подносе и потребну документацију и радове захтеване  

конкурсом. 

Пријаве и радови не могу се подносити поштом. 

Сви кандидати доносе на испит само лични прибор за рад (алат за вајање, угљен, акварел 

папир за сликање,боје на воденој основи, четке, палете).   
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Кандидати предају мапу (формата до 100x70цм) са бројем радова објављеним у условима 

конкурса. 

Факултет обезбеђује материјал неопходан за рад на пријемном испиту (натрон папир, 

глину, табле за цртање формата 100x70цм, сликарске и вајарске штафелаје, вајарске 

геристе). 

Члан 4. 

Испит за проверу склоности и способности траје шест дана.  

Испит се полаже у просторијама Факултета. 

За време полагања испита кандидат код себе мора имати личну карту или пасош. 

Кандидати су дужни да приступе месту одржавања испита најмање 15 минута пре почетка 

одржавања испита. 

Кандидату који испиту приступи са закашњењем, време полагања испита се неће 

продужавати. 

За време полагања испита није дозвољено уношење и коришћење мобилних телефона и 

средстава за снимање. Кандидати су дужни да мобилне телефоне, камере или фотоапарате 

предају службеницима Факултета пре уласка у просторије у којима се одвија пријемни 

испит. У супротном, кандидат ће бити дисквалификован и удаљен са места одржавања 

пријемног испита. 

Члан 5. 

Рокови за спровођење појединих фаза биће благовремено одређени и истакнути на 

огласним таблама и на веб сајту Факултета. 

Члан 6. 

Испит за проверу склоности и способности обухвата: 

 

Модули - Сликарство и Графика 

Цртање портрета (у природној величини) са шакама, по моделу, два дана (8 часова). 

Формат папира је 100x70цм 

Цртање акта по моделу, три дана (12 часова). Формат папира је 100x70цм 

Сликање мртве природе, један дан (4 часа). Формат папира је 70x50цм 

 

Модул - Вајарство 

Вајање портрета (у природној величини) по моделу, четири дана (16 часова). 
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Цртање акта по моделу, два дана (8 часова). Формат папира је 100x70 цм  

 

Модул - Нови медији 

Цртање портрета (у природној величини) са шакама, по моделу, два дана (8 часова). 

Формат папира је 100x70цм 

Цртање акта по  моделу, три дана (12 часова). Формат папира је 100x70цм  

Индивидуална презентација портфолија и мотивациони разговор са члановима комисије, 

један дан (4 часа).   

 

По завршетку испита из Цртања, Сликања и Вајања кандидати остављају радове у 

просторији у којој се обављао испит. Радови морају да буду обележени само шифром 

кандидата. 

Током трајања испита, поред обавезног рада на одређеном формату, кандидати могу да 

ураде и радове на мањим форматима које морају да обележе својом шифром и на које 

дежурни члан комисије ставља печат. 

 

Члан 7. 

Наставно уметничко веће Факултета именује Комисију за пријемни испит и Техничку 

комисију и именује председникe обе комисије. 

7.1 Техничка комисија 

Техничка комисија има 7 чланова и има задатак да организује одржавање пријемног 

испита у складу са овим правилником. Председник техничке комисије је одговоран за рад 

комисије и организацију пријемног испита. 

7.2 Комисија за пријемни испит 

Комисија за пријемни испит оцењује радове учесника на конкурсу. Комисија има 7 

чланова. Сваки члан комисије оцењује посебно радове сваког кандидата и ковертира 

оцене.Председник комисије за пријемни испит дужан је да организује рад комисије у 

складу са овим Правилником.   

Члан 8. 

Техничка комисија врши следеће послове: 

- Проверу да ли су кандидати који су конкурисали за упис испунили све законске 

услове потребне за упис. 

- Организује набавку материјала и исправне опреме (штафелаји, геристи,табле за 

цртање) за пријемни испит. Један дан пре почетка пријемног испита сви штафелаји 

за цртање и вајање, табле за цртање, подијуми и паравани за моделе као и сва 
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остала неопходна опрема, треба да се распореди у просторијама у којима ће се 

одвијати пријемни испит. 

- Врши послове око пријема документације и радова (мапа) кандидата. 

- Обавља дежурство током трајања испита. Сваког дана мора да буде дежуран 

најмање један члан комисије. 

- Обезбеђује неопходан број модела (укључујући и резервне моделе) за рад на 

пријемном испиту као и параване за пресвлачење сваког модела. 

- Поставља моделе у одређене позе у којима ће позирати током пријемног испита 

тако да у свим просторијама у којима се испит одвија час почне у заказано време. 

Комисија поставља и мртву природу. 

- Контролише да ли су испуњени сви хигијенски услови за рад током одржавања 

пријемног испита. 

- Обезбеђује улазак кандидата у просторије у којима се обавља испит 15 минута пре 

почетка испита како би се кандидати припремили за правовремени почетак рада. 

- Контролише да ли се испит спроводи у свему према правилима и роковима 

предвиђеним конкурсом и овим правилником. 

Члан 9. 

Комисија за пријемни испит оцењује испитне радове оценама од 5 до 10. Учесници 

конкурса на модулима Сликарство, Графика и Нови медији чији је збир оцена најмање 126 

од могућих 210, односно учесници конкурса на модулу Вајарства чији је збир оцена 

најмање 84 бодова од могућих 140, испунили су услов за даље рангирање на упис на 

Факултет.    

Збир оцена од 126 до 210, односно на модулу Вајарства од 84 до 140, као најмањи и 

највећи збир које учесник може да добије на испиту за проверу склоности и способности, 

прерачунава се на број бодова од 48 до 80, тако да у систему вредновања од 126 до 210 

коефицијент за дељење износи 2,625; односно на модулу Вајарства у систему вредновања 

од 84 до 140 тај коефицијент износи 1,750.   

Успех у претходном школовању може донети најмање 8, а највише 20 бодова. 

Укупан максималан збир свих бодова за рангирање је 100. 

 

Члан 10.  

Комисија за пријемни испит утврђује редослед примљених кандидата за упис у прву 

годину основних студија на основу постигнутих резултата на испиту за проверу склоности 

и способности, као и општег успеха у средњем образовању. 



113 

 

Редослед учесника конкурса који немају завршено средње образовање утврђује се на 

основу резултата постигнутих на испиту за проверу склоности и способности, као и 

резултата постигнутих на допунском испиту. 

Ако два учесника конкурса имају исти број бодова, предност има кандидат који је стекао 

више бодова на испиту за проверу склоности и способности. У случају да два учесника и 

по овом основу имају исти број бодова, предност ће се дати кандидату који је добитник 

награде на међународном или републичком такмичењу или добитник неког другог 

признања истог ранга.  

Члан 11. 

 

Учесник конкурса може поднети декану приговор на регуларност испита и редослед 

кандидата за упис у прву годину студија, у року од 24 сата од дана објављивања листе на 

огласној табли Факултета. 

По приговору учесника конкурса, декан доноси решење у року од 24 сата од дана пријема 

приговора. 

Учесник конкурса може изјавити жалбу на решење декана Савету Факултета у року од 24 

сата од дана пријема решења. 

Савет Факултета решава по жалби у року од 24 сата од дана њеног пријема. 

Приговори и жалбе подносе се лично у писарници Факултета и одговор на исте се лично 

преузима.  

Члан 12. 

Радови кандидата са испита за проверу склоности и способности остају на Факултету до 

уписа кандидата по коначној ранг листи и исти се на враћају кандидатима. 

 

Члан 13. 

За трошкове организовања и извођења испита утврђених одредбама овог Правилника, 

кандидати за упис на студије уплаћују новчану накнаду у време подношења пријава на 

конкурс за упис. 

Висину накнаде из става 1. овог члана за школску годину утврђује Савет Факултета на 

предлог Наставно уметничког већа.                                                                        

Члан 14. 
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Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли  

Факултета.  

Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о начину пријема у 

прву годину студија Факултета ликовних уметности број 62/14 од 15.06.1987. године. 

 

                                                                        Председник Наставно-уметничког већа  

                                                                         Декан др ум. Димитрије Пецић, ред. проф. 

 
 
Прилпг 8.2. Правилник п пцеоиваоу  
 
 

Правилник п испитима и пцеоиваоу студената Факултета ликпвних уметнпсти 

Универзитета уметнпсти у Бепграду 

 

Члан 1. 

Пвим Правилникпм  се пдређује нашин регулисаоа предиспитних пбавеза, пплагаоа испита и 

пцеоиваоа студената, тпкпм ппхађаоа свих наставних прпграма на ФЛУ. Правилник се пднпси на 

пблике прпвере знаоа кпји се кпристе у настави. Правилник је усклађен са Статутпм ФЛУ кап и са 

Закпнпм п виспкпм пбразпваоу. 

 

Члан 2. 

Прпвера знаоа 

Нашини прпвере знаоа су: кплпквијуми (усмени, писмени, практишни рад, презентација), 

семинарски радпви (писмени, усмени, практишни рад, презентација), испити (усмени, писмени, 

кпмбинпвани, практишни рад, презентација), заврщни испити (писмени, усмени, практишни рад, 

презентација или кпмбинпвани). 

Кплпквијумима, испитима и семинарским радпвима се прпверава знаое и уметнишкп ппстигнуће 

студената, какп је прпписанп у табели предмета на кпји се прпвера пднпси.  

 

Члан 3. 
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Предсипитне пбавезе 

Студент је дужан да изврщи предсипитне пбавезе какп би стекап правп пплагаоа испита и 

дпбијаоа пцене. Предиспитне пбавезе су: редпвнп ппхађаое наставе, активнп ушещће у раду, 

израда задатпг брпја уметнишких радпва задатпг нивпа квалитета, израда семинарских радпва, 

пплагаое кплпквијума, ушещће у практишним активнпстима и другп, какп је прпписанп у табели 

предмета. Предсипитне пбавезе ушествују најмаое 30%  а највище 70% у кпнашнпј пцени. 

Предиспитне пбавезе су дефинисане у табели предмета на кпју се испит пднпси.  

 

Члан 4. 

Наставник је пбавезан да студента уппзна са предиспитним и испитним пбавезама, са прпгрампм 

предмета и услпвима за дпбијаое пптписа и пцене на ппшетку извпђеоа предметне наставе, тј.  на 

ппшетку семестра. Неппхпдан брпј дплазака кпјима се стише правп на пптпис пдређује предметни 

наставник у складу са прирпдпм наставе и пн не сме бити нижи пд 70% шаспва присуствпваоа. 

Ппхађаое ређе пд пвпг се сматра неизврщеоем предиспитних пбавеза и ппвлаши губљеое права 

на пптпис. 

Члан 5. 

Студент кпји није стекап правп на пптпис из пдређенпг предмета нема правп  пплагаоа испита. Пн 

ће исти предмет мпрати да ппхађа у следећем циклусу (следеће гпдине). Студент кпји није 

ппхађап наставу из пправданих разлпга  (бплест, труднпћа, ппрпдиљскп, пдслужеое впјнпг рпка, 

врхунске сппртске пбавезе и други) дужан је да преда мплбу кпјпм тражи регулисаое свпг статуса 

НУ Већу и да разлпг свпг пдсуствпваоа дпкументује. НУ Веће дпнпси пдлуку пп мплби студента. 

 

Пријемни испити 

Испит за прпверу сппспбнпсти кандидата за упис на пснпвне студије - врщи се пре ппшетка 

студијске гпдине према гпдищоем плану рада ФЛУ. Састав кпмисије за прпверу сппспбнпсти 

пдређује НУ Веће у складу са Статутпм ФЛУ. Садржај испита је пдређен и усклађен са Закпнпм п 

виспкпм пбразпваоу и Статутпм ФЛУ. Брпј радпва и квалитет радпва пдређује НУ Веће, а прпцену 

квалитета радпва врщи кпмисија.  

Пријемни испит за кандидате за академске диплпмске студије – мастер прганизује се пре ппшетка 

студијске гпдине према гпдищоем плану рада ФЛУ. Састав кпмисије за пријемни испит на 

академске диплпмске студије пдређује НУ Веће у складу са Статутпм ФЛУ. Пцеоиваое је 

транспарентнп и усклађенп са правилникпм п студијама другпг и трећег нивпа Универзитета 

уметнпсти у Бепграду.  
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Пријем студената кпји су заврщили пснпвне академске студије на следећи, степен врщи се на 

пснпву кпнкурса кпји ппдразумева ппднпщеое радпва и дпкумената. Кпнашна пцена кандидата се 

дпбија на пснпву пцене квалитееа ппднетих радпва  и  ппстигнутих пцена у претхпднпм 

щкплпваоу. Рангираое кандидата врщи се према унапред утврђенпј прпцедури.  

 

Садржај и нашин извпђеоа пријемних испита на дпктпрскпм, академскпм специјалистишкпм  и 

струкпвнпм специјалистишкпм нивпу,  је дефинисан текстпм кпнкурса, а усклађен са Правилникпм 

п студијама другпг и трећег нивпа Универзитета уметнпсти у Бепграду кап и са Правилникпм п 

дпктпрским уметнишким студијама Универзитета уметнпсти. 

 

Члан 6. 

Испитне пбавезе 

Студент индекспм и евиденцијпм наставника пптврђује да је стекап правп пплагаоа испита (да је 

испунип предиспитне пбавезе и пплпжип претхпднп захтеване прпграме). Прпверу знаоа 

спрпвпди предметни наставник или Испитна кпмисија. Укпликп прпверу знаоа врщи кпмисија, оу 

именује декан. Нашини прпвере знаоа дефинисани су Статутпм ФЛУ. Пплагаое испита је јавнп. 

 

Члан 7. 

Дпкументацију п пплпженим испитима впди Студентска служба ФЛУ. 

 

Члан 8. 

Редпвни испитни рпкпви су: јануарски, априлски, јунски, септембарски и пктпбарски. Изузетнп, 

мпгу се прганизпвати ванредни рпкпви из тепријских предмета укпликп се укаже пптреба (на 

пример за студенте са ппсебним статуспм – студент, признати уметник, студент, признати 

сппртиста или студент са хендикеппм). Испитни рпкпви за струшне предмете се на пснпвним и 

академским студијама прганизују једнпм у щкплскпј гпдини на крају семестра. Испити из 

тепријских предмета се прганизују у свих пет рпкпва.  

 

Члан 9. 

Кандидат кпји пплаже испит се пцеоује пценама пд 5 дп 10 према наведенпј табели ппена. У 

индекс се уписује ппстигнути брпј ппена за сваку активнпст кпја је прпписана табелпм предмета 

кап и укупан збир ппена кпји фпрмира кпнашну пцену. 
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Табела ппена за пцеоиваое 

Пцена Ппис пцене Ппени кпји пдгпвпрају пцени 

10 Пдлишан - изузетан 95 – 100 

9 Пдлишан 85 – 94 

8 Врлп дпбар 75 – 84 

7 Дпбар 65 – 74 

6 Задпвпљава 55 – 64 

5 Не задпвпљава дп 54 

 

Члан 10.  

Испитна пцена се уписује у испитни прптпкпл, испитну пријаву кап и у индекс студента. За шуваое 

и пдгпвпрнп кприщћеое индекса кап пснпвне студентске исправе је пдгпвпран студент. Испитну 

пцену уписује искљушивп наставник кпд кпга се пплаже или председник испитне кпмисије. 

Наставник или председник испитне кпмисије свпју пцену пптврђују пптписпм на сва три дпкумента. 

Испитна пцена мпра бити пдраз ппстигнућа студента укљушујући предиспитне и испитне пбавезе. 

 

Члан 11. 

Студент треба да буде уппзнат са ппстингутпм пценпм најдуже 10 радних дана пд дана пплагаоа 

заврщнпг струшнпг или писменпг испита (излпжбе,  презентације, теста), а најдуже истпг дана 

пплагаоа усменпг испита.  

 

Члан 12. 

Студент је дужан да пријави испит пре испитнпг рпка. Испит се пријављује испитнпм пријавпм кпја 

се предаје Студентскпј служби. Студент је дужан да Студентскпј служби стави на увид индекс 

кпјим дпказује правп пплагаоа испита.  

 

Члан 13.  

У складу са Закпнпм п виспкпм пбразпваоу, студент има правп да три пута пплаже исти испит у 

истпј студијскпј гпдини. Укпликп студент не пплпжи испит у три рпка (три пута падне), пн исти курс 
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мпра да ппхађа у следећпј щкплскпј гпдини, тј. пбнавља студијску гпдину. У прирпди прпграма 

ппстпји разлика у статусу струшнп-уметнишких и тепријских предмета. Струшнп-уметнишки испити 

се мпгу пплагати самп једнпм у тпку семестра. Неуспех на струшнпм испиту ппвлаши пбнављаое 

гпдине и ппнпвнп ппхађаое тпг струшнп-уметнишкпг предмета. Укпликп студенту дп ппшетка 

следеће студијске гпдине препстане самп један тепријски испит, има правп на ванредни рпк. 

Пбнављаое гпдине и ппнпвљенп пплагаое испита регулисани су Закпнпм п виспкпм пбразпваоу.  

 

Члан 14. 

Писмени испит траје пд 1 дп 3 щкплска шаса. Усмени испит траје између 20 и 60 минута пп 

кандидату. Усменп испитиваое не сме трајати дуже пд 1 сат. Студент се уппзнаје са пценпм истпг 

дана када је пплагап усмени испит. 

 

Члан 15. 

Пригпвпр на пцену испуоенпсти предиспитних и испитних пбавеза 

Пригпвпр на пптпис – укпликп студент није дпбип пптпис, а сматра да је имап правп, улаже жалбу 

НУ Већу ФЛУ. Уз жалбу, студент је дужан да дпкументује свпје навпде. НУ Веће дпнпси пдлуку пп 

жалби студента. Изузетнп, декан има правп даваоа пптписа уместп предметнпг наставника 

(укпликп је наставник бип на бплпваоу, пдсутан или из других разлпга). 

 

Члан 16. 

Пвера семестра – Семестар се мпже пверити искљушивп са свим пптребним пптписима. 

Немпгућнпст да се пвери семестар ппвлаши пбнављаое студијске гпдине. Услпве пбнављаоа 

дефинище Статут ФЛУ и угпвпр између студента и ФЛУ. 

 

Члан 17. 

Два неуспещна пплагаоа испита - Укпликп студент два пута буде пцеоен кап неуспещан на истпм 

испиту у истпј студијскпј гпдини, има правп да, на лишни захтев, за треће пплагаое тражи 

фпрмираое Испитне кпмисије. Испитну кпмисију шине најмаое три шлана пд шега су два шлана 

наставници из исте пбласти из кпје је предметни наставник. Предметни наставник кпд кпга је 

студент два пута неуспещнп пплагап има правп присуствпваоа испиту, али нема правп 

испитиваоа и изрицаоа пцене, тј. није шлан Испитне кпмисије. Испитиваое и пцеоиваое врще 

шланпви Испитне кпмисије. Студент даје финансијску надпкнаду за прганизпваое Испитне 

кпмисије у складу са правилникпм ФЛУ.  
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Члан 18. 

Пригпвпр на пцену - Студент кпји није задпвпљан пценпм кпју је ппстигап на предмету има правп 

улагаоа жалбе, пригпвпра на пцену декану. Пригпвпр се улаже три радна дана пд дпбијаоа пцене. 

Декан мпже да тражи фпрмираое Испитне кпмисије или да пдбије жалбу. Испитна кпмисија кпд 

пригпвпра на пцену се састпји пд најмаое три наставника пд кпјих су два из исте пбласти, а не 

укљушује наставника на шију се пцену изнеп пригпвпр. Пцена се фпрмира на исти нашин кап из 

шлана 17. 

 

Члан 19. 

Кпнашна пцена пп пригпвпру - Укпликп студент кпји је два пута неуспещнп пплагап, неуспещнп 

пплаже и пред Испитнпм кпмисијпм, пн је пбавезан да пбнпви студијску гпдину (за тепријски 

предмет) или губи правп на щкплпваое (за струшни предмет). Укпликп студент кпји је 

незадпвпљан пценпм неуспещнп пплаже пред Испитнпм кпмисијпм, у индекс се унпси претхпднп 

пстварена пцена. Укпликп испитна кпмисија прпцени да је пплагаое билп успещнп, студенту се у 

индекс и испитну дпкументацију уписује пцена Испитне кпмисије. Испитну дпкументацију 

пптписује председник Испитне кпмисије. 

 

Члан 20. 

Напредпваое студента – студент има правп уписа наредне студијске гпдине укпликп је испунип 

услпве за упис. Студент кпји није испунип услпве за упис у наредну, пбнавља студијску гпдину. 

Услпви уписа су регулисани Статутпм ФЛУ и Закпнпм п виспкпм пбразпваоу. Студент не мпже 

пплагати предмет укпликп није испунип услпве за ппстизаое пцене наведене у табели предмета, 

нити пплагати предмете прекп реда кпји је пдређен наставним прпгрампм.  

 

Члан 21. 

Прекид студија – укпликп је студент из пбјективних разлпга спрешен да ппхађа наставу, има правп 

да тражи мирпваое статуса студента. Мплба се упућује НУ Већу. Уз мплбу се прилаже 

дпкументација кпја пптврђује разлпге за мирпваое статуса. Укпликп студент прекине студије из 

субјективних разлпга (лишнпм пдлукпм, напущтаоем, исељеоем и слишнп), укпликп накнаднп 

пдлуши да настави, пбавезан је да ппнпвп упище исту студијску гпдину. Укпликп је уплатип 

щкпларину за гпдину кпју није успещнп заврщип, кпд ппнпвнпг уписа уплаћује пнплику вреднпст 

щкпларине кпликп прпппрципналнп изнпси брпј ЕСПБ ппена кпје треба да пствари. Укпликп 
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студенту буде изрешена дисциплинска мера искљушеоа са студија, збпг теже ппвреде пбавеза, 

изузетнп мпже наставити студије, уз претхпднп пдпбреое Наставнп уметнишкпг већа.  

Члан 22. 

Студент стише пцену на нашине регулисане пвим Правилникпм. Студент не сме стицати пцену на 

друге нашине, тј. нашине кпји нису у складу са пвим Правилникпм, Статутпм ФЛУ и Закпнпм п 

виспкпм пбразпваоу. Студент не сме бити пцеоиван из пбласти кпја се не налази у пбавезнпј 

литератури за предмет.  

Члан 23. 

Тпкпм студираоа, пцеоиваоа и пплагаоа испита студент има права и пбавезе утврђене шланпм 

86. Закпна п виспкпм пбразпваоу и защтићен је пд свакпг пблика дискриминације.  

Члан 24. 

Пвај Правилник ступа на снагу данпм прихватаоа пд стране Наставнп уметнишкпг већа Факултета 

ликпвних уметнпсти. 

 

Декан  

Факултета ликпвних уметнпсти  

мр Слпбпдан Рпксандић, ред.прпф. 

 

 

СТАНДАРД 9: КВАЛИТЕТ УЧБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИПТЕШКИХ И ИНФПРМАТИШКИХ РЕСУРСА 

 

Ппис стаоа, анализа и прпцена стандарда 9 

 

ФЛУ пбезбеђује студентима пдгпварајуће извпре, пбим, садржај и дпступнпст извпра за ушеое на 

свим студијским прпграмима у складу са Правилникпм п извприма за ушеое и стандардима за 

акредитацију виспкпщкплских устанпва. Учбеници, литература, библиптешки и инфпрматишки 

ресурси, кпји ппкривају наставу из свакпг предмета, унапред су ппзнати и пбјављени. Извпре и 

ресурсе за савлађиваое градива,  ФЛУ пбезбеђује у пптребнпј кплишини и на време. Ппис стаоа, 

анализа и прпцена квалитета учбеника, литературе, библиптешких и инфпрматишких ресурса 

пбухвата: систематишнп праћеое и пцеоиваое квалитета учбеника и других ушила на пснпву 

ппщтег акта п учбеницима ФЛУ, пднпснп Правилника п извприма за ушеое, са станпвищта 
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квалитета садржаја (савременпст, ташнпст), структуре (примери, питаоа, резиме), стила и пбима 

(усклађенпст са брпјем ЕСПБ бпдпва); анализу дпкумената и мера кпјима је дефинисана издавашка 

делатнпст, наставна и друга литература; дпкуметнпваое и спрпвпђеое редпвне перипдишне 

евалуације квалитета учбеника, библиптешких и инфпрматишких ресурса; ппис стаоа библиптешкпг 

фпнда и пдгпварајуће ппремоенпсти у пбласти инфпрматишких технплпгија кпје дппринпсе 

квалитету наставе. 

Правилник п извприма за ушеое заснива се на реалним пптребама у настави кпје представљају 

специфишнпст ппља уметнпсти. Правилник п извприма за ушеое дефинище правила, прпцедуре и 

прптпкпле у ппгледу: извпра за ушеое уметнишких предмета, извпра за ушеое тепријских 

предемета, дпступнпсти инфпрмација п извприма за ушеое, те самих извпра за ушеое, 

савременпсти извпра за ушеое и дпступнпсти библиптеке и рашунарскпг центра.  

У ппгледу пбима, квалитета и јединственпсти фпнда публикација, ФЛУ ппседује изразитп 

драгпцену збирку коига, ретких мпнпграфских публикација, литературе и других извпра кпју шува 

библиптека ФЛУ, смещтена у Парискпј 16. Ппследоих гпдина, кпришеоу коига ппсвећена је 

ппсебна пажоа ради пшуваоа фпнда, те защтите публикација фрекфрентне упптребе. Пд ппшетка 

щкплске 2016/17 дп нпвембра 2017. гпдине у библиптеку је пристиглп 977 мпнпграфских и 46 

серијских публикација. Публикације су пристигле у библиптеку претежнп путем дпнација 

институција и ппјединаца. Сваке гпдине, прилив публикација бива пмпгућен и на пснпву размене 

на ппклпн из Пдељеоа за размену Нарпдне библиптеке Србије и Универзитетске 

библиптеке ”Светпзар Маркпвић”. Пд културних устанпва редпвни прилив публикација пбезбеђују 

Нарпдни музеј, Галерија САНУ, Галерија Матице српске у Нпвпм Саду, Прпдајна 

галерија ”Бепград”, Културни центар Бепград, Етнпграфски музеј, Музеј истприје Југпславије, 

Галерија Дпма Впјске Србије, Институт за истприју уметнпсти Филпзпфскпг факултета у Бепграду, 

Музеј Zepter. 

 

Библиптека ФЛУ је укљушена у Виртуелне библиптеке Србије и ппдржана COBISS прпгрампм за 

електрпнску пбраду публикација. Библиптека ФЛУ има два лиценцирана библиптекара, у складу 

са наципналним и еврппским стандардима за пружаоем пве врсте услуга, шији је дугпгпдищои 

ангажман упућен на електрпнску каталпгизацију и циркулацију коига. У тпм ппгледу ппсебнп се 

издваја заврщетак прпјекта Дигитализација авангарднпг уметничкпг наслеђа Факултета 

ликпвних уметнпсти у Бепграду – Кабинет Чуда ФЛУ. Резултат прпјекта шини реализација 

дигиталне базе и сајта Кабинет чуда ФЛУ, кпји ппдразумевају савремену интерпретацију 

Кабинета курипзитета, дигиталним представљаоем селекције авангардних уметнишких дела 20. и 

21. века, пд кпјих се нека шувају у Збирци ФЛУ, а друга су авангардна пствареоа аутпра кпји су 

студирали, радили и ппсећивали Академију/Факултет ликпвних уметнпсти у Бепграду. У кпнтексту 

ппступка дигитализаије и електрпнске пбраде ппдатака ваља ппменути прпјекат Виртуелни музеј 

ФЛУ кпји је заврщен 2017. гпдине, шији су исхпди креираое и фпрмираое базе и сајта Виртуелни 

музеј ФЛУ кап заврщетка прпцеса дигитализације уметнишких дела из Збирке ФЛУ. У тпку прпјекта 
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ппсебнп се издваја дигитализација коига из легата Урпща Предића, затим шаспписа Уметнпст и 

Ликпвне свеске.  

У кпнтексту унапређеоа структуре  и пбима библиптешкпг фпнда ФЛУ је ппдржан средствима за 

финансираое и суфинансираое прпјеката из разлишитих пбласти кпји су прганизпвани пд стране 

Министарства културе и инфпрмисаоа Републике Србије и Секретеријата за културу града 

Бепграда. ФЛУ редпвнп ушествује на кпнкурсима за ппдрщку средствима кпја се издвајају из 

бучета Републике Србије. Кпнципирана су два предстпјећа прпјекта у ппгледу дигитализације 

архивске грађе: Дигитализација уметничкпг наслеђа ФЛУ ппвпдпм прпславе јубилеја ФЛУ и 

Креираое дигиталних видеп радпва за Кабинет чуда ФЛУ, шија је реализација ппдржана 

средстава Министарства културе и Секретеријата Града. Пспбље библиптеке у сарадои са 

наставницима прати тендере кпје расписују фпндације и дпнатпри за пбпгаћиваое библиптешкпг 

фпнда. 

ФЛУ пбезбеђује студентима неппхпдне инфпрматишке ресурсе за савлађиваое градива щтп 

ппдразумева пптребан брпј рашунара пдгпварајућег квалитета, приступ интернету и псталпј 

кпмуникаципнпј ппреми. 2015. гпдине, фпрмиран је Пдсек за нпве медије, кпји је два пута дп сада 

ппдржан дпнацијама у ппгледу рашунарских и псталих електрпнских технплпгија пд стране 

TELEKOM и NORDEUS кпмпанија. Ревидираое и фпрмираое нпвих наставних планпва и прпграма у 

складу са стандардима акредитације Нпвих медија, пмпгућилп је ппвећаое степена квалитета 

инфпрматишких ресурса за савлађиваое градива. 

Резултати рада пспбља за ппдрщку библиптеци, архива и инфпрматишких ресурса ФЛУ ппказују 

виспк нивп кпмпетентнпсти и мптивисанпсти. Прпстприје намеоене за смещтај библиптешкпг 

фпнда, архивскпг и псталпг електрпнскпг материјала, а нарпшитп студентске шитапнице, смещтене 

су у пдгпварајућим делпвима зграда кпје припадају ФЛУ, у складу са пружаоем адекватних услпва 

рада студената, наставнпг и ненаставнпг пспбља. Студентима, кап и наставнпм и ненаставнпм 

пспбљу је пбезбеђенп кприщћеое библиптешкпг фпнда, шитапнице у библиптеци кап и рашунарске 

ппреме у рашунарскпм центру у трајаоу пд 9-19 шаспва, а радним данима и субптпм пд 9-13 шаспва. 

Прпцена испуоенпсти стандарда 9 

 

SWOT анализa 

Преднпсти: 

 ФЛУ ппседује и примеоује Правилник п извприма за ушеое +++ 

 Наставнп пспбље ФЛУ редпвнп пбјављује пдгпварајућу литературу за студенте ++ 

 Ппкренут је Збпрник Факултета ликпвних уметнпсти Уметнпст и теприја 2015. гпдине 
ISSN 2406-2162, UDK 7.01(082) +++ 

 Библиптека ФЛУ се налази у COBISS електрпнскпј бази +++ 

 Библиптешки фпнд ФЛУ се перманентнп пбнавља +++ 
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 ФЛУ ппседује виспк нивп инфпрматишких ресурса (рашунара, спфтвера, интернета, 
електрпнских пблика шаспписа) ++ 

 ФЛУ има дпвпљан брпј заппслених у библиптеци и другим релевантним службама са 
пдгпварајућпм струшнпм спремпм +++ 

 ФЛУ пбезбеђује адекватне услпве за рад (прпстпр и раднп време) ++ 
 

Слабпсти: 

 Прпстпр библиптеке ФЛУ и рашунарскпг центра треба ппвећати ++ 

 Недпстају наципнални и интернаципнални прпјекти, пднпснп системскп финансираое 
издавашке делатнпсти +++ 

 Недпвпљан брпј примерака ппјединих коига (за испите) ++ 

 Недпстаје апарат за фптпкппираое и скенер за коиге кпје не мпгу да се изнпсе + 
 

Мпгућнпсти: 

 Системскп кпнкурисаое за ппдрщку и ппбпљщаое издавашке делатнпсти ФЛУ +++ 

 Планираое стратегије у кпнституисаоу мреже за прпјекте ++ 

 Фпрмираое сектпра за меначмент (планираое прпјеката, кпнкурисаое за средства) +++ 

 Пбразпваое радне групе (наставници и студенти) за писаое прпјеката ++ 

 Планираое припритетних издаоа (превпди, пригинална дела) ++ 

 Умрежаваое са другим институцијама + 
 

Ппаснпсти: 

 Недпстатак финансијских ресурса +++ 

 Недпстатак система у издаващтву +++ 

 Недпвпљна ппдрщака институције/Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја 
++ 

 Недпвпљни брпј наставника кпји су укљушени у прпцедуре и прптпкпле издаващтва +++ 
 

Предлпг мера и активнпсти за унапређеое квалитета стандарда 9 

 

 Системскп и перманентнп кпнкурисаое за разлишите прпјекте у сврху ппбпљщаоа 
издавашке делатнпсти ФЛУ +++ 

 Фпрмираое сектпра за меначмент (планираое прпјеката, кпнкурисаое за средства) ++ 

 Прпщиреое у ппгледу прпстпрних капацитета за ппједине сектпре пппут инфпрматишкпг 
центра и библиптеке ФЛУ +++ 

 Заппслити барем јпщ једнп технишкп лице у дпмену инфпрмаципних технплпгија 
(инфпрматишки ресурси) + 
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 Ппказатељи и прилпзи за стандард 9 

Табела 9.1. Брпј и врста библиптешких јединица у виспкпщкплскпј устанпви 

 

Р. б. Библиптешке јединице Брпј 

1. Коиге на српскпм језику 3163 

2. Коиге на страним језицима 3736 

3. Коиге на језицима наципналних маоина 948 

 УКУПНП 7847 

1. Мпнпграфије на српскпм језику 2703 

2. Мпнпграфије на страним језицима 6729 

3. Мпнпграфије на језицима наципналних маоина 357 

 УКУПНП 9789 

1. Часпписи на српскпм језику 200 

2. Часпписи на страним језицима 350 

3. Часпписи на језицима наципналних маоина 34 

 УКУПНП 584 

1. Учбеници на српскпм језику 90 

2. Учбеници на страним језицима 3 

3. Учбеници на језицима наципналних маоина 7 

 УКУПНП 100 

СВЕГА 18320 

 

 

Табела 9.2.  Пппис инфпрматишких ресурса 

 

Редни 

брпј 
Назив ппреме Брпј   

 Инфпрматишке лабпратприје/ушипнице 3 

 Рашунари у кабинетима наставника и сарадника 10 

 Рашунари у службама 14 
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 Рашунари у салама за предаваоа 25 

 Сервери 1 

 Видеп бимпви 7 

 Ппрема за студије на даљину / 

 Oсталп / 

 

На пснпву шлана  50. Статута Факултета ликпвних уметнпсти Наставнп уметнишкп веће на свпјпј 346. 

седници пдржанпј дана 26.марта 2008. дпнпси  

 

ПРАВИЛНИК П ИЗВПРИМА ЗА УШЕОЕ 

 

Правилникпм п извприма за ушеое се дефинищу извпри, пбим, садржај и дпступнпст извпра за 

ушеое студентима ФЛУ на свим студијским прпграмима. 

Извпри за ушеое уметнишких предмета 

Члан 1. 

Правилник п извприма за ушеое се заснива на реалним пптребама у настави кпје представљају 

специфишнпст ппља уметнпсти. 

Члан 2. 

Сви струшнп-уметнишки предмети кпристе кап извпре за ушеое коиге репрпдукција, каталпге и 

друге визуелне презентације кпје садрже репрпдукције ппзнатих дела и аутпра.  

Члан 3. 

Ппред пбавезнпг дела кпји се студенту преппрушује, ппдстише се слпбпда у избпру дпдатних 

визуелних извпра.  

                                                                                    Члан 4. 

Специфишнпст уметнишких предмета и прпграма се пгледа и у тпме щтп студент на испиту не 

демпнстрира знаое из пбласти ппкривене извпрпм за ушеое, нити ће кпнашна пцена на 

уметнишкпм предмету бити фпрмирана у складу са тим.  

Извпри за ушеое се кпристе кап узпри, визуелни примери, пбјекти уметнпсти кпји ппдстишу 

студента у развпју лишнпг уметнишкпг израза и уметнишке вещтине. 
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 У складу са наведеним специфишнпстима у извпре за ушеое спада вепма щирпк спектар 

визуелних приказа (наведени у табели предмета) кпји се налазе у библиптеци ФЛУ на веб 

презентацијама и другим јавним дпкументима.  

Члан 5. 

У табели предмета се спецификује кпји извпри за ушеое се преппрушују студентима тпкпм наставе. 

Табелу предмета сашиоава наставник, кпју усваја Наставнп уметнишкп веће на предлпг щефа 

пдсека и представља интегрални деп дпкументације за наставни прпграм. 

Извпри за ушеое тепријских предмета 

Члан 6. 

Тепријски предмети кпји спадају у наушне предмете (педагпгија, метпдика наставе ликпвне 

културе, филпзпфија, психплпгија, страни језици и истприја уметнпсти)  кпристе се следећим 

извприма – скрипта, прирушници, учбеници, дппунска литература.  

На пснпвним и диплпмским академским студијама, пснпвна литература је на српскпм језику. 

Члан 7. 

Студенти се на ппшетку курса уппзнају са литературпм кап и са временским рпкпвима за припрему 

и пплагаое испита. 

Члан 8. 

Учбеници мпрају имати ИСБН брпј, а прирушници, скрипта и други извпри не мпрају. 

Члан 9. 

Прирушници и скрипта кпји немају ИСНБ брпј, мпгу се кпристити у настави и за спремаое испита.   

Дпступнпст инфпрмације п извприма за ушеое 

Члан 10. 

На ппшетку курса студент дпбија инфпрмацију п извприма за ушеое кап и временскпм расппреду 

испитиваоа и пплагаоа.  

Члан 11. 

У табели предмета је наведенп щта шини пбавезну, а щта дпдатну литературу. 

Члан 12. 

Пбим извпра за ушеое је усклађен са реалним ЕСПБ пптерећеоем кпје предмет нпси и за 

једнпсеместрални курс пд 2 ЕСПБ изнпси 80 – 200 страна. 
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Члан 13. 

За уметнишке предмете извпр ппдразумева визуелни материјал без вербализације, дпк за 

тепријске предмете извпр ппдразумева углавнпм вербални материјал са маоим брпјем 

илустрација (илустрације нпсе знашајнији деп садржаја у предметима истприје уметнпсти).  

Дпступнпст извпра за ушеое 

Члан 14. 

Флу пбезбеђује дпступнпст извпра студентима. Флу упућује студенте и на щире ппдрушје извпра: 

галерије, културне устанпве, интернет презентације, јавне културне дпгађаје. 

Сви извпри за ушеое се у дпвпљнпм брпју налазе дпступни у библиптеци ФЛУ и кпристе се у 

складу са Правилникпм п услпвима и нашину кприщћеоа библиптешкпг материјала библиптеке 

ФЛУ.  

За ппщте тепријске предмете, ппстпји вище папирних верзија извпра за ушеое и електрпнске 

верзије, укпликп је тп технишки извпдљивп. 

Укпликп наставник има мпгућнпсти, електрпнски кпмуницира са студентима и на тај нашин 

пбезбеђује приступ релевантним инфпрмацијама. 

Савременпст извпра за ушеое 

Члан 15. 

Усклађенпст са савременим наушним тпкпвима је захтев за извпре из пбласти тепријских наука.  

Члан 16. 

Литература на кпјпј се извпр заснива укљушује, ппред традиципналних и нпвије референце, шиме 

се пбезбеђује савременпст извпра. 

Дпступнпст библиптеке и рашунскпг центра 

Члан 17. 

Студентима ФЛУ је пбезбеђенп кприщћеое библиптешкпг фпнда, шитапнице у библиптеци кап и 

рашунарске ппреме у рашунскпм центру у трајаоу пд 9 – 19 шаспва радним данима и субптпм пд 9-

13 шаспва.  

Члан 18. 

Пспбље бибиптеке даје инфпрмације везане за извпре за ушеое и укљушенп је у ппдрщку 

наставнпм прпцесу. Пспбље библиптеке се састпји пд виспкп пбразпваних струшоака из пбласти 

истприје уметнпсти. Пспбље библиптеке се стара у пквиру мпгућнпсти устанпве, за пдржаваое, 



128 

 

пбнављаое и дппуну библиптешкпг фпнда. Пспбље библиптеке ушествује у изради планпва развпја 

библиптешкпг фпнда у складу са пптребама наставе и студената. 

Члан 19. 

Рашунски центар је смещтен у ппсебнпј прпстприји у кпјпј је пмпгућен рад на рашунарима кап и 

интернет приступ.  

Члан 20. 

Пспбље библиптеке у сарадои са наставницима прати тендере кпје расписују фпндације и 

дпнатпри за пбпгаћиваое библиптешкпг фпнда.  

Члан 21. 

Пвај правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли Факултета. 

 

СТАНДАРД  10:  КВАЛИТЕТ  УПРАВЉАОА  ВИСПКПЩКПЛСКПМ  УСТАНПВПМ  И  КВАЛИТЕТ 
НЕНАСТАВНЕ ППДРЩКЕ  
 
 
Ппис стаоа, анализа и прпцена стандарда 10 
 
Прганизаципна структура Факултета ликпвних уметнпсти базирана је на пптреби за квалитетним 
радпм устанпве и наставним прпцеспм, и на јаснпј ппдели надлежнпсти и пдгпвпрнпсти међу 
прганима факултета. Рад пргана управљаоа - Савета факултета и пргана ппслпвпђеоа - декана, 
пдређен је Статутпм факултета, у кпјем су пписане оихпве надлежнпсти и пдгпвпрнпсти у 
прганизацији и управљаоу устанпвпм.  

Услпви и ппступак избпра шланпва Савета и декана, кап и услпви и ппступак заппщљаваоа 
ненаставнпг пспбља утврђени су Статутпм факултета и Правилникпм п раду. Брпј, прпфил и степен 
струшнпсти ненаставнпг пспбља усклађени су са стандардима за акредитацију.  Рад, кппрдинација 
и кпнтрпла пдсека, затим ваннаставних прганизаципних јединица за пбављаое струшних,  
уметнишких, наушних, дпкументаципних, ппмпћних и слишних ппслпва пд директнпг интереса за 
прпцес наставе, кап и ваннаставних прганизаципних јединица Факултета за пбављаое струшних 
правних, административних, статистишких, рашунпвпдствених, коигпвпдствених, технишких и 
ппмпћних ппслпва пд интереса за Факултет, такпђе су дефинисани Статутпм ФЛУ, кап и 
Правилникпм п раду. 

 Сви наставници и сарадници, ненаставнп пспбље, кап и студенти, крпз студентски парламент, 
ушествују у дпнпщеоу пдлука или предлпга пдлука. Сви наставници и сарадници, на Наставнп-
уметнишкпм и избпрнпм већу, имају прилику да изаберу шланпве Савета факултета, из редпва 
наставника, сарадника и ненаставнпг пспбља. Чланпви студентскпг парламента бирају свпје 
представнике кап шланпве Савета. 
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Предлпг за избпр декана Савету упућује Наставнп-уметнишкп веће. Чланпви Наставнп-уметнишкпг 
и Избпрнпг већа имају мпгућнпст директнпг ушествпваоа у дпнпщеоу пдлука битних за наставни, 
наушни, уметнишки рад и прганизацију факултета, кап и у избпру наставника и сарадника.  

Наставници и сраданици имају прилику да и крпз Већа пдсека ушествују у предлагаоу и дпнпщеоу 
пдлука везаник за рад пдсека,. Рад пдсека кппрдинира щеф пдсека, кпји уједнп ушествује у 
ппјединим телима и кпмисијама факултета.  Наставници и сарадници ушествују у разматраоу 
битних питаоа и дппринпсе квалитетнпм функципнисаоу факултета и ушещћем у кпмисијама и 
радним телима ФЛУ.  Представници студената такпђе ушествују у свим телима и кпмисијама ФЛУ. 
Представници ненаставнпг пспбља деп су пдређених кпмисија и тела кпа разматрају и дефинищу 
битна питаоа везана за функципнисаое факултета или оегпвих ппједниних прганизаципних 
јединица – Савет галерије ФЛУ, Савет центра за графику, Савет ФЛУ, Кпмисија за пбезбеђеое и 
кпнтрплу квалитета и сл.   

Рад управљашкпг и ненаставнпг пспбља се систематски прати и пцеоује путем гпдищоег 
извещтаваоа и евалуације пд стране наставника и студената. Укпликп се укаже пптреба и 
мпгућнпст, Факултет ненаставнпм пспбљу пбезбеђује неке пд пблика струшнпг усаврщаваоа.  

 
 
Прпцена испуоенпсти стандарда 10 
 

SWOT анализа: 

Преднпсти: 

 Статут регулище пргане управљаоа и ппслпвпђеоа факултета 

 Правилницима и статутпм је пдређен рад струшних тела и прганизаципних 
јединица 

 Ппстпји систематскп праћеое рада управе и ненаставнпг пспбља 

 Устанпва пп пптреби пбезбеђује усаврщаваое ненаставнпг пспбља 

Слабпсти: 

 Маоак пспбља 

 Недпвпљнп кприщћеое дигиталних технплпгија у прпцесу рада ненаставнпг 
пспбља 

Мпгућнпсти: 

 Дигитализација служби 

 Системски регулисати прпцес напредпваоа ненаставнпг пспбља 

 Унапређиваое метпда евалуације рада ненаставнпг пспбља 

Ппаснпсти: 

 Недпвпљан брпј ненаставнпг пспбља  
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 Неппстпјаое раднпг места меначера факултета, кап и пспбе задужене за редпвнп 
уређиваое и псавремеоиваое сајта факултета и представљаое факултета на друщтвеним 
мрежама 

 Недпстатак нпвца за ппвременп ангажпваое пспбља 
 

 
Предлпг мера и активнпсти за унапређеое квалитета стандарда 10 
 

 Пптребнп је пстварити редпвну кпмуникацију управе факултета са студентским 
парламентпм 

 Пмпгућити кпнтинуиранп струшнп усаврщаваое ненаставнпг пспбља 
 

 Улпжити финансијска средства и ресурсе у дигитализацију рада ппјединих служби 
факултета 

 
 
 
Табела 10.1.  Брпј  ненаставних  радника  сталнп  заппслених  у  виспкпщкплскпј устанпви у пквиру 
пдгпварајућих прганизаципних јединица  
 

Р. 

б. 

Назив 
прганизаципне 

јединице 
Раднп местп Матишни брпј 

Име, средое 
слпвп, презиме 

Квалификација 

1. Секретаријат Секретар 1204967715210 
Јелена Д.  

Стефанпвић 
ВИСПКА 

2. Секретаријат 
рукпвпдилац 
финансијскп-

екпнпмске службе 
1308958715410 Весна М. Јакщић ВИСПКА 

3. Секретаријат 
рукпвпдилац 

студентске службе 
1004967715181 Љиљана М. Кпщтре ВИСПКА 

4. Секретаријат 
рукпвпдилац 

технишке службе 
0110981860020 Драган С. Ппщтић ВИСПКА 

5. Секретаријат дпмар 2309956710470 
Драган С. 

Милпванпвић 
СРЕДОА 

6. Секретаријат архивар 1303959715439 Мирјана М. Бекић СРЕДОА 

7. Секретаријат екпнпмиста 1802980715186 Јелена П. Грујић ВИСПКА 

8. Секретаријат правни сарадник 2501973782025 
Александар С. 

Динић 
ВИСПКА 

9. Секретаријат 

референт за 
наставу и 

студентске 
ппслпве 

1910989710206 Даркп З. Ћуршић ВИСПКА 

10. Секретаријат курир 2911960710630 Предраг Д. Јефтић СРЕДОА 

11. Секретаријат 
радник на 

пдржаваоу 
2208961715137 Мирјана Б. Никплић КВ 
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шистпће 

12. Галерија 
технишки 

сарадник у 
Галерији ФЛУ 

1709960710161 Дущан М. Јанкпвић СРЕДОА 

13. Секретаријат 
радник на 

пдржаваоу 
шистпће 

1802961715604 
Верица Ђ. 

Милпванпвић 
СРЕДОА 

 

14. 
Центар за графику и 

визуелна 
истраживаоа 

кустпс 0704953719026 Љиљана П. Тащић ВИСПКА 

15. Секретаријат дпмар 0201959363809 
Димитрије Л.  

Јакщић 
ВИСПКА 

16. Секретаријат 
радник на 

пдржаваоу 
шистпће 

1509958725101 
Славица Ђ.  

Вукадинпвић 
НКВ 

17. 
Центар за графику и 

визуелна 
истраживаоа 

мајстпр щтампе 2605955710432 Драган С. Цпха  ВИСПКА 

18. Библиптека библиптекар 2903963715096 
Исидпра М. 
Митрпвић-
Ангелпвски 

ВИСПКА 

19. Библиптека библиптекар 1712969895033 Слађана К. Гарапић ВИСПКА 

20. Секретаријат дпмар 1306964710096 Синища Б. Шещум СРЕДОА 

21. 
Центар за графику и 

визуелна 
истраживаоа 

дизајнер у Центру 
за графику 

2701955715263 
Славица В.  
Траилпвић 

ВИСПКА 

22. 
Центар за графику и 

визуелна 
истраживаоа 

мајстпр щтампе 2112975715442 Тамара У.  Пајкпвић ВИСПКА 

23. Секретаријат 
технишки радник 

на Графишкпм 
пдсеку 

1906977771628 
Зпран Б.  

Симеунпвић 
СРЕДОА 

24. 
Центар за графику и 

визуелна 
истраживаоа 

технишки 
сарадник у 

Галерији Центра 
за графику 

3112979715211 Натаща Д. Јанкпвић СРЕДОА 

25. Галерија 
кустпс 

дпкументариста 
2209974715248 Пливера Н. Ерић ВИСПКА 

26. Секретаријат 
радник на 

пдржаваоу 
шистпће 

1501972935037 
Данијела В. 

Барјактаревић 
СРЕДОА 

27. Кабинет Графике кустпс 2801974715392 Јелена В. Спаић ВИСПКА 

28. Секретаријат 
радник на 

пдржаваоу 
2707962715420 Анка Д. Милпщевић НКВ 
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шистпће 

29. Секретаријат 
радник на 

пдржаваоу 
шистпће 

2605972710284 Дејан А. Спасић НКВ 

30. Секретаријат 
радник на 

пдржаваоу 
шистпће 

0101957715525 Гприца Ј. Рапајић НКВ 

31. Секретаријат 
радник на 

пдржаваоу 
шистпће 

0910968978019 
Милка Ж. 

Марјанпвић 
СРЕДОА 

32. 
Центар за графику и 

визуелна 
истраживаоа 

радник на 
пдржаваоу 

шистпће 
1306967925034 

Биљана М. 
Милпванпвић 

НКВ 

33. Галерија кустпс 1807984715158 Тиа Д. Кнежевић ВИСПКА 

34. Вајарски пдсек 
струшни сарадник 

за метал 
0203973710050 Даркп Ј. Пмшикус ВИСПКА 

35. Секретаријат 
радник на 

пдржаваоу  
2701989715084 Весна Д. Маркпвић НКВ 

 
 

Шематска прганизаципна структура виспкпщкплске устанпве 

 

 
                 САВЕТ 

  

 
       (Прган управљаоа) 

  

     

 
              ДЕКАН 

  

 
     (Прган ппслпвпђеоа) 

  

     

 
     Прпдекани за : 

  

 
   1. Наставу   

  

 
   2. Финансије   

  

 
  3. Међунарпдну сарад. 

  

 
  4. Студент прпдекан 

  

     

 
СТРУЧНИ ПРГАНИ 

  

     НУ Веће  Веће пдсека                     ИЗБ Веће 
 

     Стална кпмисија Ппвремена кпмисија 
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Кпмисија за кпнтрплу 
квалитета   Наставна кпмисија 

Дисциплинска кпмисија Кпмисија за студентска питаоа 

  
Кпмисија за уметнишкп наушни рад 

  
Кпмисија за издавашку делатнпст 

     

 
Студентски парламент 

  

      

 

СТАНДАРД 11: КВАЛИТЕТ ПРПСТПРА И ППРЕМЕ 

  

Ппис стаоа, анализа и прпцена стандарда 11  

 

ФЛУ ппседује пдгпварајући прпстпр и у ппгледу пбима и структуре распплпживпг прпстпра 

задпвпљава стандарде за акредитацију виспкпщкплских устанпва. Квалитет прпстпра и ппреме 

пбезбеђује се: праћеоем и усклађиваоем прпстпрних капацитета и ппреме са пптребама 

наставнпг прпцеса, имајући у виду брпј студената и стандарде за акредитацију, кпнтрплпм 

квалитета прпстпра и ппреме анкетираоем студената и заппслених, дпследнпм применпм 

закпнских правила и утврђених прпцедура набавке ствари, ппреме и пптрпщнпг материјала и 

предузимаоем кпрективних мера у слушају прппуста у раду, праћеоем и кпнтплпм квалитета рада 

на пдржаваоу прпстпра и ппреме. Настава на ФЛУ  се пдвија на три ппсебне лпкације. Квадратура 

наставнпг прпстпра је пдгпварајућа за рад у уметнишким пбластима. 

 

Ппред прпстпра ФЛУ пбезбеђује и ппседује рашунарску ппрему, скенере, видеп ппрему, 

кпмуникаципну ппрему, прпјекципна платна, библиптешки фпнд, шитапницу, кабинет за тепријске 

предмете, свешану салу, слущапнице за тепријске предмете, амфитеатар. Тренутнп се прпстпр 

амфитеатра адаптира за пптребе нпвппснпванпг пдсека Нпви медији. Нпви пдсек је крпз дпбијене 

дпнације у великпј мери ппвећап кплишину и вреднпст ппреме сампг факултета. Рашунарска и 

друга ппрема кпја је дпбијена птвара велике мпгућнпсти рада пдсека а и сампг факултета у раду 

на мултимедијалним прпјектима студената. Сем пвпг прпстпра факултет ппседује и друге 

радипнице са кпмплетнпм ппремпм за рад у разлишитим техникама. На вајарскпм пдсеку су 

радипнице за дрвп, камен и метал кпје су ппремљене пдгпварајућпм ппремпм. Ливница за 

пбпјене метале је кпмплетирана са две пећи. Ппстпје и два прпстпра за ливеое гипса. Студентске 

класе су ппскрбљене са дпвпљнп ппреме за рад и материјала. Сликарске класе кпје се налазе на 

све три лпкације факултета имају задпвпљавајући брпј щтафелаја, кпји се мпрају редпвније 
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пдржавати, а према мпгућнпстима и заменити, јер су у великпм брпју застарели. У Булевару 

впјвпде Путника се налази радипница зиднпг сликарства са кпмплетнпм ппремпм и алатима за 

рад у техникама зиднпг сликарства. Графишки пдсек у улици Мила Милунпвића ппседује вище 

радипница са кпмплетнпм ппремпм. Ту се налазе радипница за равну щтампу пднпснп 

литпграфију са задпвпљавајућим брпјем преса. Радипница за дубпку щтампу са пптребним 

пресама и ецерајима. Радипница за прппусну пднпснп ситп щтампу, кап и  класа са пптребнпм 

ппремпм за предмет дигиталне графике са рашунарима, скенерпм и плптерпм за щтампу великпг 

фпрмата. 

Уз наставни прпстпр (класе) пд великпг знашаја су рад Галерије ФЛУ, Центра за графику и визуелна 

истраживаоа и Центра за уметнишкп ливеое. Пве јединице дпдају настави квалитете јавнпсти, 

дпступнпсти, мпгућнпсти прпфесипналнпг усаврщаваоа, пбпгаћиваоа кпнтаката, ппдржавају 

наставни прпцес и представљају извпр прихпда (Центар за уметнишкп ливеое и Центра за графику 

и визуелна истраживаоа).  

Редпвнп се улаже у квалитет прпстпра, ппреме и ппбпљщаое квалитета радне средине. Такп да је 

у тпку претхпднпг перипда урађена вентилација на графишкпм пдсеку, псппспбљен систем 

вентилације ливнице на вајарскпм пдсеку, рекпнструкција зидпва и санитарних швпрпва у згради 

графишкпг пдсека и  пптпуна рекпнструкција телефпнске и интернет мереже  у Парискпј 16. Такпђе 

је кпнкурисанп кпд Министарства за нпве прпјекте у циљу увпђеоа кпмплетнпг система 

вентилације у радипници за дрвп и у радипници за камен на вајарскпм пдсеку и пптпуна 

рекпнструкција хидрантске, прптивппжарне и санитарне мреже у зградама вајарскпг и сликарскпг 

пдсека у Булевару впјвпде Путника. 

 

Прпцена испуоенпсти стандарда 11 
 
SWOT анализa 
 

Преднпсти: 

 ФЛУ има примерене прпстприје у складу са брпјем студената +++ 

 У највећпј мери ппседује пдгпварајуће технишке ресурсе за извпђеое наставе +++ 

 ФЛУ прилагпђава прпстпр нпвим ситуацијама и пптребама +++ 

 ФЛУ ппседује прпстприје са рашунарима (није кпмплетнп) ++ 

 ФЛУ има два центра и галерију кпји служе кап ппмпћ у настави +++ 

Слабпсти: 

 ФЛУ нема скриптарницу + 

 Деп инвентара је застареп (пснпвни пперативни) +++ 

 Недпвпљан брпј прпјектпра ++ 

 Мали брпј пспбља кпји пдржава прпстпре ++ 
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 Неравнпмеран расппред студената пп класама +++ 

Мпгућнпсти: 

 Бпље планираое расппреда студената пп класама +++ 

 Пбнпва и санираое инвентара у пбјектима +++ 

 Заједнишке радне акције прпфеспра и студената ++ 

 Усппставити прпцедуре и правила везана за шуваое и рукпваое ппремпм и прпстпрпм + 

Ппаснпсти: 

 Недпвпљна заинтереспванпст за акције ++ 

 Недпвпљнп дпбра кппрдинација унутар факултета ++ 

 
Предлпг мера и активнпсти за унапређеое квалитета стандарда 11 
 

 Кпнстантнп кпнкурисаое за разлишите прпјекте у сврху ппбпљщаоа стаоа ппреме и 
прпстпра. 

 Увпђеое правилника за кприщћеое ппстпјећих ресурса. 

 Вратити се на дпбру праксу из прпщлпсти кпја се ппказала кап ппзитивна, пппут 
кприщћеоа реверса за упптребу пдређене ппреме. 

 Редпвније праћеое стаоа ппстпјеће ппреме тпкпм щкплске гпдине. 
 
 

 Ппказатељи и прилпзи за стандард 11 

- Табела 11.1. Укупна ппврщина ФЛУ у Бепграду са ппврщинпм пбјеката  

 

Укупна брутп ппврщина у устанпви                                                            м2 

Р.б. прпстприја  Ппврщина 

м2 

На вести адресу на кпјпј се 

налази прпстприја 

  пзнака    

 Амфитетатри Сликарски  122 Булевар впјвпде Путника 

68 

 Слущапнице   57,50 Париска 16 

  57,50 Париска 16 

 Ушипнице Вајарски 01  89,70 Булевар впјвпде Путника 

68 
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Вајарски 02  90,27 Булевар впјвпде Путника 

68 

Вајарски 03  92 Булевар впјвпде Путника 

68 

Вајарски 04  90 Булевар впјвпде Путника 

68 

Вајарски 05  93,15 Булевар впјвпде Путника 

68 

Вајарски Класа 06  68 Булевар впјвпде Путника 

68 

Вајарски Цртаое 07   60,30 Булевар впјвпде Путника 

68 

Вајарски Ппследиплпмске 

08 

 60,18 Булевар впјвпде Путника 

68 

Вајарски Ппследиплпмске 

09 

 60,18 Булевар впјвпде Путника 

68 

Вајарски Ппследиплпмске 

10 

 60,18 Булевар впјвпде Путника 

68 

Вајарски 11  117 Булевар впјвпде Путника 

68 

Вајарски 12  90 Булевар впјвпде Путника 

68 

Вајарски 12  130 Мила Милунпвића 1 

Сликарски 01  77 Мила Милунпвића 1 

Сликарски 02  73 Мила Милунпвића 1 

Сликарски 03  73 Мила Милунпвића 1 

Сликарски 04  73 Мила Милунпвића 1 

Сликарски 05  73 Мила Милунпвића 1 

Сликарски 06  73 Мила Милунпвића 1 
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Сликарски 07  73 Мила Милунпвића 1 

Графишки 01  104 Мила Милунпвића 1 

Графишки 02  98 Мила Милунпвића 1 

Графишки 03  98 Мила Милунпвића 1 

Графишки 04  98 Мила Милунпвића 1 

Графишки 05  98 Мила Милунпвића 1 

Графишки 06  98 Мила Милунпвића 1 

Графишки 07  98 Мила Милунпвића 1 

Сликарски 08  72,60 Булевар впјвпде Путника 

68 

Сликарски 09  72,60 Булевар впјвпде Путника 

68 

Сликарски 10  72,60 Булевар впјвпде Путника 

68 

Сликарски 11  72,60 Булевар впјвпде Путника 

68 

Сликарски 12  72,60 Булевар впјвпде Путника 

68 

Сликарски 13  72,60 Булевар впјвпде Путника 

68 

Сликарски 14  72,60 Булевар впјвпде Путника 

68 

Сликарски 15  72,60 Булевар впјвпде Путника 

68 

Сликарски 16  72,60 Булевар впјвпде Путника 

68 

Сликарски 17  72,60 Булевар впјвпде Путника 

68 

Сликарски Мпзаик 18  143 Булевар впјвпде Путника 
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68 

Сликарски 19  177 Париска 16 

Сликарски 20  177 Париска 16 

Сликарски 21  177 Париска 16 

Сликарски 22  177 Париска 16 

Сликарски 23   177 Париска 16 

Сликарски 24  177 Париска 16 

Сликарски 25  177 Париска 16 

 Вежбапнице     

 Кпмпјутерске 

лабпратприје  

 

  18 Париска 16 

Депп 

 

Надстрещница  73,15 Булевар впјвпде Путника 

68 

Надстрещница  73,15 Булевар впјвпде Путника 

68 

Надстрещница  73,15 Булевар впјвпде Путника 

68 

Кплекција  7,73 Булевар впјвпде Путника 

68 

 Лабпратприје  Технплпгија  165 Париска 16 

 Радипнице  

 

Камен  61,65 Булевар впјвпде Путника 

68 

Метал  61,65 Булевар впјвпде Путника 

68 

Ливница за гипс-гпроа  61,65 Булевар впјвпде Путника 

68 

Ливница за гипс-дпоа  95,04 Булевар впјвпде Путника 
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68 

Ливница пбпјених метала  143 Булевар впјвпде Путника 

68 

 Библиптеке  

 

  35 Париска 16 

 Читапнице  

 

    

 Сале      

Укупнп за извпђеое наставе   5521,13  

      

      

      

 Наставнишки 

кабинети  

Деканат  36 Париска 16 

Збпрница  57 Париска 16 

Збпрница - вајарски  54 Булевар впјвпде Путника 

68 

Збпрница - сликарски  24 Булевар впјвпде Путника 

68 

Збпрница - графишки  24 Мила Милунпвића 1 

Кабинет  25 Париска 16 

 Друге прпстприје 

намеоене 

наставнпм 

пспбљу  

    

 Студентска 

служба 

  30 Париска 16 

 Секретаријат     25 Париска 16 
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 Друге прпстприје 

намеоене 

заппсленима 

Рашунпвпдствп  29 Париска 16 

Кабинет кустпса  28 Мила Милунпвића 1 

Центар графике  220 Париска 16 

Стан  35 Булевар впјвпде Путника 

68 

Стан  35 Париска 16 

Стан  25 Мила Милунпвића 1 

Хпдници, тпалети-

сликарски 

 100 Мила Милунпвића 1 

Хпдници, тпалети - 

графишки 

 98 Мила Милунпвића 1 

Хпдници, тпалети-

вајарски 

 247,87 Булевар впјвпде Путника 

68 

Хпдници, тпалети-

сликарски 

 150 Булевар впјвпде Путника 

68 

Хпдници, тпалети  56 Париска 16 

 Студентски 

парламент  

    

Укупнп за наставнп и другп пспбље у устанпви  1298,87  

 

 

 

 

СТАНДАРД 12: Финансираое 

 

Ппис стаоа, анализа и прпцена Стандарда 12 

На пснпву угпвпра са пснивашем, Републикпм Србијпм, Факултет ликпвних уметнпсти има 
пбезбеђена финансијска средства на дугпрпшнпм нивпу. Финансијски план се израђује једнпм 
гпдищое. Праћеое тпка средстава врщи финансијска служба. Кпнтрплу тпка средстава врще 
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Кпмисија за финансијска питаоа, Савет, декан факултета и прпдекан за финансије. Извещтаваое је 
јавнп. Извещтај прпдекана за финансије је интегрални деп материјала за седнице НУ Већа, јавнп се 
изнпси на месешнпм нивпу и архивира се са материјалпм са седница, шиме је дпступан јавнпсти. 

Нашини стицаоа средстава су регулисани Статутпм ФЛУ и тп су: 

- средства кпја пбезбеђује псниваш; 
- щкпларине и друге накнаде за услуге пбразпваоа; 
- дпнације, ппклпни и завещтаоа; 
- средства за финансираое уметнишкпг и наушнп-истраживашкпг струшнпг рада; 
- прпјекти и угпвпри у вези са реализацијпм наставе, истраживаоа и кпнсултантске 

услуга; 
- накнада за кпмерцијалне и друге услуге; 
- пснивашка права и из угпвпра са трећим лицима; 
- и других извпра, у складу са закпнпм. 

  

Динамика праћеоа и извещтаваоа п финансијскпм аспекту ппслпваоа је регулисана Статутпм и 
ппсебним актима, дпступна је струшним прганима, прганима управљаоа, студентима и щирпј 
јавнпсти. 

 
 
Прпцена испуоенпсти стандарда 12 
 
SWOT анализа 
 
Преднпсти: 

 Редпвни гпдищои прихпд Факултета пстварује се финансираоем пд стране Министарства 
прпсвете, науке и технплпщкпг развпја Владе Републике Србије псниваша факултета.+++ 

 Факултет пстварује ппвремене прихпде крпз: рад на прпјектима, ппвременим и сталним 
сппразумима п дпнацијама, ппклпнима пд стране ппјединаца и институција у виду 
литературе, уметнишких дела, сппнзпрства награда на факултету, +++ 

 Факултет пстварује сппствене прихпде крпз рад центара факултета: Центра за графику и 
визуелна истраживаоа и Центра за ливеое +++ 

 

Слабпсти: 

 Недпвпљна искприщћенпст прпстпрних, технишких и кадрпвских ресурса, пптенцијала и 
капацитета факултета++ 

 Неппстпјаое дугпрпшнпг плана за набавку дпдатних финансијских средстава,    

 Неппстпјаое специјализпване службе меначмента кпја би се бавила апликацијама за 
прпјекте према институцијама, и мпгућнпстима финансијских пптенцијала факултета+++ 

 Неппстпјаое дугпрпшнпг плана сарадое са другим виспкпщкплским устанпвама и 
институцијама.+++ 
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Мпгућнпсти: 

 Пбушити  пспбу или фпрмирати тим за аплицираое прпјеката++ 

 Развити и пјашати кпмерцијалне  делатнпсти факултета. У тпм смислу развити радипнице, 
резиденцијалне бправке, летое щкпле, псмислити прпдајне излпжбе, и усмерити се ка 
мпгућнпстима наплата других и ппсебних услуга ++ 

 

Ппаснпсти: 

 Инферипрнпст ка праћеоу савремених мпгућнпсти и пптенцијала ка аплицираоу за 
прпјекте и кприщћеоу ппстпјећих пптенцијала фскултета  ++ 

 Недпвпљнп дпбра кппрдинација служби факултета и прганизаципних јединица ++ 

 Неппстпјаое лица или службе, за меначерске пблике активнпсти према институцијама и 
јавним наступима факултета++ 

 
 
Предлпг мера и активнпсти за унапређеое квалитета стандарда 12 
 

 Интензивирати активнпсти на ппљу планираоа и развпја финансијскпг плана – системскп 
планираое и реализација финансираоа и финансијских пптенцијала факултета 

 Прганизпвати пбуку наставника, радника факултетских служби и студената на плану 
писаоа апликација за прпјекте у циљу ппбпљщаоа финансијске ситуације на факултету и 
псавремеоиваоа наставе и других активнпсти 

 Ангажпвати струшоака или тим кпји би се бавип и кппрдинисап финансијске активнпсти 
везане за пствариваое дпдатних средстава факултета 

 Анализитаи рад других факултета у пбласти финансија и пствариваоу дпдатних дпхпдака, 
нарпшитп српднх факултета  

 Усвпјити кпрективне мере кпјим би биле прпщирене мпгућнпсти за пствариваое дпбити из 
сппствених ртесурса.  

 

 

Ппказатељи и прилпзи за стандард 12  

Прилпг 12.1. Финансијски план  

Прилпг 12.2. Финансијски извещтај за претхпдну календарску гпдину 
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СТАНДАРД 13: УЛПГА СТУДЕНАТА У САМПВРЕДНПВАОУ И ПРПВЕРИ КВАЛИТЕТА 

 

Ппис стаоа, анализа и прпцена стандарда 13 

. 

Факултет ликпвних уметнпсти заједнп са студентским парламентпм и студентпм прпдеканпм ради 

на унапређеоу квалитета самих студија. Студенти кпји су шланпви парламента у сарадои са 

разлишитим факултетским кпмисијама раде на пдржаваоу и ппбпљщаоу услпва за студираое. 

Студентски парламент у сарадои са разлишитим кпмисијама изнпси свпје предлпге за прпјекте 

кпји мпгу да унапреде рад Факултета и указује на недпстатке кпји мпгу бити видљиви самп из 

студентске перспективе. Студенти редпвнп пцеоују рад прпфеспра, студентске службе, услпве 

рада и тиме упптпуоују целпкупну слику квалитета наставе и щкплпваоа на виспкпщкплскпј 

устанпви. 

 

Прпцена испуоенпсти стандард 13 

 

SWOT анализа 

Преднпсти: 

- Инфпрмисанпст +++ 

- Ушещће у прпцесу сампвреднпваоа +++ 
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- Кпнтинуранп ушещће и рад студенат у кпмисијама +++ 

- Прпцена рада наставнпг и ненаставнпг пспбља +++ 

- Прпвера сппственпг ппстигнућа +++ 

Слабпсти: 

- Пптребни су бпљи инструмети за сампвреднпваое и евалуацију +++ 

Мпгућнпсти: 

- Да прпфеспри (ментпри) ппдстишу студенте да буду активнији у студентскпм живпту – 

(прпјекти,радне акције...) +++ 

- “Кутија за примедбе/ппхвале…” “mail” +++ 

- Ефикаснији админстративни прпцес за рещаваое актуелних прпблема +++ 

- Интернет налпг свакпг студента +++ 

Ппаснпсти: 

- Бпље регулисанп пппуоаваое евалуаципних листпва +++ 

 

 

Предлпг мера и активнпсти за унапређеое квалитета стандарда 13 

 

 Систематскп прганизпваое  активнпсти везних за щиреое свести п мпгућнпстима и 

преднпстима активнпг узимаоа ушещћа у студенткпм живпту пд стране ментпра 

 Развијаое техника за неппсредније и ефикасније  прикупљаое студентских предлпга и 

примедаба (кутија за сугестије и критике) 

 Кпригпваое прпцедуре за утврђиваое сугестија студената ради бржег и ефикаснијег 

спрпвпђеоа 

 Дигитализација студентске службе 

 

 

 

Ппказатељи и прилпзи за стандард 13 

 

13.1 Дпкументација кпја пптврђује ушещће студената у сампвреднпваоу и прпвери квалитета 

 

 

На основу члана 50. а у вези са чланом 57. Статута Факултета ликовних уметности у 

Београду (бр. 49/13 од 15.10.2011. године – пречишћен текст), Наставно-уметничко веће 

Факултета на 446. седници одржаној 07.02.2018. године, донело је: 
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О Д Л У К У 

 

О именовању чланова Комисије за контролу квалитета у саставу: 

представници наставног особља: 

19. др Александра Јоксимовић, ред. проф. 

20. др ум. Драган Момиров, ред. проф.  

21. др ум. Миливој Павловић, доцент 

22. др ум. Горан Јовић, доцент 

23. др ум. Милица Ћебић, доцент 

24. др Бојана Матејић, доцент 

представник ненаставног особља: 

25. ДаркоЋурчић 

представници студената: 

26. Тодор Павловић, прва година мастер акдемских студија 

27. Лука Јендришек, прва година мастер акдемских студија 

 

Доставити : 

- Именованима 

- Архиви 

Декан Факултета ликовних уметности 

др ум. Димитрије Пецић, ред. проф 
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СТАНДАРД 14: СИСТЕМАТСКП ПРАЋЕОЕ И ПЕРИПДИШНА ПРПВЕРА КВАЛИТЕТА 

 

Ппис стаоа, анализа и прпцена стандарда 14 

Факултет ликпвних уметнпсти радпм Кпмисије за кпнтрплу квалитета прикупља неппхпдне 
пптребне инфпрмације п пбезбеђеоу квалитета и врщи перипдишне прпвере у свим пбластима 
пбезбеђеоа квалитета кпнтинуиранп пд 2007. гпдине а у перипдама пд три гпдине. Захваљујући 
мпбилнпсти студената и наставника у пквиру прпграма ЕРАЗМУС, разматрају се стешена искуства и 
примери дпбре праксе се интегрищу у пбразпвни прпцес устанпве. Факултет кпристи метпдплпгију 
истраживаоа пбразпвнпг прпцеса кпја је дефинисана на Универзитету уметнпсти и јединствена је 
за истраживаое пбразпвних прпцеса на сва шетири уметнишка факултета у оегпвпм саставу.  
Истраживаоа се дпкументују евалуацијама п кпјима се расправља на седницама Већа те ускладу 
са оима кпригује план и прпграм тпкпм акредитаципних циклуса а у складу са стандардима за 
пбезбеђеое квалитета. 

 

Прпцена испуоенпсти стандарда 14 

SWOT анализа 

 

Преднпсти 

 Факултет спрпвпди кпнтинуиране евалуације квалитета студијскпг прпграма крпз интерна 

истраживаоа пбразпвнпг прпцеса у перипдишним сампвреднпваоима (на три гпдине пд 

2007.) у кпјима су пбавезнп укљушени резултати анектираоа студената+++ 

 Факултет кпнстантнп ревидира и уппређује квалитет свпјих пбразпвних прпцеса крпз 

прпграм међунарпдне сарадое  (мпбилнпст студената и наставника, гпстујући предаваши и 

сл)+++ 

  Факултет има утврђене алате и технике кпјима истражује кваилтет пбразпвнпг прпцеса 

кпји извпди , Кпмисија за кпнтрплу квалитета у сарадои са Студентскпм службпм 

пбезбеђује прпцедуру за прикупљаое и пбраду ппдатака +++ 

 Резултати свакпг истраживаоа квалитета пбразпвнпг прпцеса евидентирају се и разматрају 

на седницама Наставнп-уметнишкпг већа уз извещтај Кпмисије за кпнстрплу квалитета и 

дпступни су на сајту устанпве+++ 

Слабпсти 

 Недпвпљна инфпрмисанпст п интегрисаоу кадрпва са устанпве на тржищту рада, пднпснп 

недпстатак ппвратних инфпрмција пд надлежних институција (НСЗ) +++  
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 Недпвпљнп негпвана кпмуникација са диплпмираним студентима на нивпу устанпве++ 

 

Мпгућнпсти 

 Пгранизпваое гпдищоих скуппва диплпмираних студената или оихпве презентације за 

студенте заврщих гпдина п пптенцијалима и мпгућнпстима укљушиваоа у щире друщтвене 

пквире накпн заврщетка фпрмалнпг пбразпваоа у пквиру дпдатне наставе+++ 

 Реевидентираое техника и алата кпјима се врщи прпвера квалитета пбразпвнпг прпцеса 

 

Ппаснпсти: 

 Недпвпљнп дпбри алати и технике за истраживаое квалитета пбразпвнпг прпцеса на 

устанпви +++ 

 

 

Предлпг мера и активнпсти за унапређеое квалитета стандарда 14 

 

 Систематскп прганизпваое  активнпсти везних за евидентираое искустава диплпмираних 

студената и оихпвп ппвезиваое са студентима заврщних гпдина 

 Унапређеое техника и алата за истраживаое квалитета пбразпвнпг прпцеса 

 

 

Ппказатељи и прилпзи за стандард 14 

Прилпг 14.1 Инфпрмације  презентпване  на  сајту  виспкпщкплске  устанпве  п активнпстима  кпје  

пбезбеђују  систематскп  праћеое  и  перипдишну  прпверу квалитета  у  циљу  пдржаваоа  и  

унапређеое  квалитета  рада  виспкпщкплске устанпве. 

 

 

 

 


