Стандард 1: Основни задаци и циљеви високошколске установе
Високошколска установа има утврђене основне задатке и циљеве који су у складу са
циљевима високог образовања, који су утврђени законом.
Опис (до 300 речи)
Основни задатак Учитељског факултета јесте образовање кадрова за послове васпитања и
образовања на предшколском и почетном нивоу основног образовања (од I до IV разреда
основне школе). Основни задаци и циљеви Учитељског факултета Универзитета у
Београду дефинисани су Статутом и Стратегијом обезбеђења квалитета, у складу са
Законом о високом образовању, стандардима за акредитацију, и стандардима за обезбеђење
квалитета. Овај задатак остварује се кроз висок квалитет наставних, научноистраживачких
и развојних процеса, као и свих ненаставних процеса и активности који доприносе
повећању ефикасности студија, стварању нових и побољшању постојећих студијских
програма, унапређењу услова рада, развоју кадровских и свих осталих ресурса, усклађених
са најбољом домаћом и међународном праксом, који су увек окренути ка задовољењу
интереса студената, запослених, академске заједнице и свих заинтересованих страна уз
потпуну друштвену одговорност у том процесу. Ту функцију Факултет остварује
првенствено кроз наставни процес, али и путем сталног унапређења научних дисциплина,
као и утицајем на праксу. У настави је нагласак на упознавању суштине концепта
дидактичко-методичких наука и његовом усвајању од стране студената, чиме се постиже
не само виши ниво њиховог знања, него и развија иницијативност и креативност a
студенти припремају за стваралачку примену знања у установи.
Основни циљеви су:



Континуирано унапређивање квалитета високог образовања на Факултету и
Универзитету у области студијских програма, наставног процеса, ефикасности
студирања и квалитета студената, материјалних ресурса за реализацију студијских
програма и могућности за даљи професионални развој и за доживотно учење;



Подизање ефикасности образовања на свим студијским програмима и развој
научних дисциплина које се изучавају на Факултету;



Стална интеракција са установама за чије потребе Факултет школује кадрове;



Припремање кадрова у складу са специфичним потребама савременог образовања и
осавремењавање наставних метода за реализацију студијских програма;



Развој научног подмлатка у складу са потребама развоја педагошке, психолошке и
дидактичко-методичке науке;



Подстицање научно истраживачког рада студената у свим областима које се на
Факултету изучавају;



Сарадња у извођењу наставних програма са образовним установама на
регионалном нивоу, хармонизација програма и функционална интеграција у
европски образовни простор.
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