
Стандард 1: Циљеви високошколске установе 

Високошколска установа има утврђене 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. Имајући у виду изузетни 

друштвени значај професије учитеља и васпитача, Факултет настоји, да се у складу са важећим 

прописима и захтевима за усаглашавање са процесима европске интеграције високошколског 

образовања, задовоље потребе корисника и друштва у целини. 

Факултет је опредељен за континуирану примену врхунских академских стандарда у свим 

аспектима свог рада. Свестан да су повезивање и сарадња академских институција неопходна 

основа за унапређење квалитета образовања и науке, тежи неговању академског заједништва и 

сарадње, залажући се за академску интеграцију у јединствен европски и светски образовни 

простор, уз поштовање и неговање сопствене особености, са тежњом да иста постане 

препознатљива и у међународној академској заједници и тиме потврди своју репутацију значајне 

и савремене високошколске институције. 

Циљ Факултета је, да се кроз интеракцију научноистраживачког рада и пружање образовних 

услуга:  

1. Студентима пруже врхунска знања, како би били оспособљени да касније кроз своју 

професију пружају корисницима услуге највишег квалитета, 

2. Развије жељу код студената за сталним усавршавањем, омогући такво усавршавање и 

упути их у основе научноистраживачког рада, 

3. Организује и спроводи континуиране едукације из регистроване делатности и за шири 

круг корисника. 

Овај циљ Факултет остварује 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. 

Другим речима, наведени циљ Факултет је опредељен да обезбеди кроз: 

1. Висок квалитет наставе, 

2. Висок квалитет наставног и другог особља, 

3. Висок квалитет научноистраживачког рада, 

4. Висок квалитет опреме, 

5. Испуњење захтева студената, 

6. Задовољење захтева друштва. 

Дистизање прокламованог циљ Факултет реализује кроз појединчане задатке:  
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 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; 

 Сталну интеракцију 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; 

 Сарадњу у извођењу наставних програма са образовним установама на регионалном 

нивоу, хармонизација програма и функционална интеграција у европски образовни 

простор. 

Прилози за стандард 1:  

Прилог 1.1. Публикација установе (Монографија-), сајт установе – www.uf.bg.ac.rs  

 

http://www.uf.bg.ac.rs/?page_id=32537
http://www.uf.bg.ac.rs/

