
 

 

 

 

На основу чл.39 Статута Универзитта Унион – Никола Тесла из Београда, Савет 

Универзитета је на редовној седници одржаној дана 01.03.2016 године донео следећу: 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

 

 

 

 

 Усваја се План рада Универзитета Унион – Никола Тесла из Београда, у свему 

према приложеном материјалу за седницу. 

 План се усваја за период од школске 2016/17 до 2020/21 године. 

 

 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

 Члановима Савета је достављен План рада Универзитета са детаљним 

образложењима и предлогом Сената на разматрање и усвајање. 

 Након детаљне анализе донета је Одлука као у изреци. 

 

 

 

   

                                                                          Универзитт Унион – Никола Тесла 

                                                                           

                                                                               Проф.др Зоран Цекић, ректор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УНИВЕРЗИТЕТ “УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА“ 

Адреса: 11000 Београд, ул Цара Душана бр 62-64 

Телефон: 011 2180-287 

 

Одлуком Сената Универзитета“Унион-Никола Тесла“  у Београду,  донетом на  седници 

одржаној 01.03.2016. године усвојен је: 

 

 

ПЛАН РАДА ЗА ПЕТОГОДИШЊИ ПЕРИОД 

ОД АКАДЕМСКЕ 2016/17 ДО 2020/21. године 

 

 

Петогодишњи план у наредном периоду представља СТРАТЕГИЈУ развоја 

Универзитета, са назнаком да ће се важни сегменти рада и нове идеје могу мењати у 

договорима и усаглашавњима у оквиру факултета, Наставно научног већа и Савета 

Универзитета. 

Овим планом рада обухваћени су структурни елементи Универзитета, као научне и 

образовне устаове: 

- Наставна делатност 

- Научно истраживачки рад и сарадња са привредом 

- Самовредновање 

- Уписна политика 

- Кадровска политика 

- Финансијски планови и инвестиције 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА  УНИВЕРЗИТЕТА 

 

Универзитет „Унион- Никола Тесла“ је савремено организован као доминантно 

интегрисан, са факултетима који немају својство правног лица.  



Организационе јединице Универзитета без својства правног лица су: : Факултет за 

градитељски менаџмент, Факултет за предузетнички бизнис и менаџмент 

некретнина, Факултет за заштиту животне средине и Факултет за међународну 

политику и безбедност, Факултет за економију и финансије а у наредном периоду 

очекује се и завршетак поступка акредитације Факултета за информатику и 

рачунарство. 

Коришћење интегрисаног модела са факултетима без својства правног лица, даје 

универзитету ефикаснију и рационалнију организацију, омогућује боље коришћење 

људских и осталих ресурса, и омогућује много бољу заштиту бренда који Универзитет 

ствара. Статут Универзитета дозвољава да у саставу Универзитета постоје и факултети са 

својством правног лица. Факултети са својством правног лица су јасним и прецизним 

уговорима обавезни да поштују правила и критеријуме универзитета који се пре свега 

односе на квалитет образовања, и тиме се штитити углед и репутација Универзитета која 

се жели изградити.  

 

1. НАСТАВНА ДЕЛАТНОСТ 

 

Наставна делатност Универзитета представља скуп наставних процеса свих 

акредитованих студијских програма факултета, у саставу Универзитета.. 

На Универзитету су акредитовани и реализују се : 

- студијски програми првог степена ( основне академске студије) 

- студијски  програми другог степена ( мастер академске студије) и 

- студије трећег степена ( докторске студије). 

Процеси евалуације и реакредитације студијских програма, захтевају перманентно 

побољшавање наставних планова и програма, њихову рационализацију и прилагођавање 

интелектуалним способностима студената а све у складу са принципима међународних 

стандарда, планова и програма као и принципима болоњске декларације. 

Повећање броја студената на првој години, као и већа пролазност студената у наредну 

годину студија један је од кључних задатака у наредном периоду. Активан рад са 

студентима, рационализација планова и програма предмета, без умањења квалитета 

наставе, додатни рад и консултације са студентима су активности које треба реализовати у 

наредном периоду. 

Укључивање у наставни процес стручњака из привреде и наставника који предају на 

реномираним светским универзитетима допринеће бољем сагледавању потреба привреде 



као и упознавању са актуелним областима које се изучавају у свету.  Тиме би се повећала 

заинтересованост студената  као и њихов приступ учењу. 

Једном годишње, по завршетку школске године, анализираће се подаци о нивоу 

квалитета и реализацији наставних процеса за сваки факултет и сваки студијски програм 

појединачно. 

 

2. НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД И САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ 

 

Набавка нове опреме као и повећање могућности коришћења опрема за све запослене 

је један од предуслова за побољшање и реализацију научно истраживачког рада 

Универзитета. 

Већа повезаност наших наставника и сарадника на заједничке научно истраживачке 

пројекте побољшала би истраживачки рад јер се обезбеђује интеграција интелектуалних и 

материјалних капацитета што ће на крају повећати обим и квалитета разултата. 

 Неопходно је повећати број поднетих пројеката , како на националном нивоу , тако и у 

оквиру међународних ЕРАМУС, ЕУРЕКА и ХОРИЗОНТ 2020 пројеката. Учешће у новим 

пројектима би стимулисало учеснике за вишеструко унапређење самог истраживачког 

рада као и имплементације постигнутих резултата у даљим истраживањима и настави. 

Поред тога, од великог значаја з аУниверзитет је изналажење могућности з 

аобјављивање научних радова у рефертним часописима у свим областима које у свом 

наставном процесу реализује Универзитет. 

Повећање сарадње са страним научним институцијама је такође приоритет плана. Та 

сарадња треба да превазиђе појединачну сарадњу са колегама из иностранства и да се 

оствари као инстуционална сарадња, не искључујући досадашњу праксу поменуте 

појединачне сарадње. Институционална сарадња дала би могућност свеобухватније 

сарадње наших наставника и сарадника са иностраним институцијама и поболшала услове 

за усавршавање наших запошлјених у свим областима. 

Као и за научно истраживачки рад, веома важан задатак је и институционална сарадња 

са привредом и привредним субјектима, на националном и интернационалном нивоу, где 

ће као и до сада појединци или група бити одговорни за реализацију сарадње. Ова сарадња 

би омогућила препознатљивост Универзитета као образовног, научног, пројектантског и 

стратешког партнера успешним привредним субјектима. 

 



3. САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

Универзитета наставља да континуирано и систематски прикупља потребне 

информације о обезбеђењу квалитета и врши периодичне провере у свим областима 

обезбеђења квалитета.   

Неопходно је перменантно унапређење услова и инфраструктуре за редовно, 

систематско прикупљање и обраду података потребних за оцену квалитета у свим 

областима које су предмет самовредновања.  

У наредном периоду потребно је повећати обим послодаваца од којих се редовно 

прикупљају повратне информације као и својих бивших студената кои би обезбдили 

податке о компетенцијама дипломираних студената.  

Универзитет се у наредном периоду припрема за реализацију Стратегије обезбеђења 

квалитета имплементацијом система QMS -менаџмента квалитетом по захтевима 

стандарда SRP ISO 9001:2015, с тим да би крајњи рок био до краја важења овог плана.. 

 

4. УПИСНА ПОЛИТИКА 

 

Универзитет води уписну политику студената за сваку школску годину и о томе 

обавештава јавност. Обим уписа за све студијске програме мора бити у сагласности са 

стандардима утврђеним у поступку акредитације а све евентуалне потребе за изменама и 

допунама  морају бити у сагласности са законским процедурама и условима који су 

стандардима утврђени. 

Признавање исправа  страних и домаћих високошколских установа, као и до сада, 

реализоваће се у складу са постојећим законским прописима и актима Универзитета. 

 

5. КАДОВСКА  ПОЛИТИКА 

 

Универзитет ће своје наставне, научне и друштвене делатности као и досада базирати 

на свом постојећем кадру, односно постојећим наставницима и сарадницима.  

Планом предвиђени период ће захтевати иновирање кадра, условљен одласком у 

пензију или изменама и евентуалним отварањем нових наставних планова и програма, за 



шта ће се увести јасно дефинисани критеријуми з ањихов избор усаглашени са законским 

оквиром и актима Универзитета. 

Наставиће се са досадашњом праксом усавршавања и развоја наставник аи сарадника 

свих студијских нивоа и програма , свих факултета у оквиру Универзитета. 

 

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 

 

 

За наредни период сачињен је посебан финансијски план. Овде се наводи само  крајња 

пројекција прихода и расхода у овом периоду која указује да постоје услови да 

Универзитет послује позитивно, а под претпоставком умереног раста броја уписаних. 

Финансијски план је  рађен у складу са реалном анализом тржишта. Универзитет 

обавља делатност на тржишту на коме конкурише са бројним приватним и државним 

универзитетима при чему је читав систем високог образовања уређен по моделу државних 

установа. 

 

Савет Универзитета ће у оквиру својих надлежности доносити одлуке о евентуалним 

инвестиционим улагањима, уколико се укаже потреба з атаквим улагањима.  

Посебна пажња се и даље мор апосвећивати маркетишким активностима и промоцији 

Универзитета. Промоција Универзитета се може одвијати кроз активности појединаца, 

факултета у оквиру Универзитета као и на нивоу самог Универзитета. Мора се наставити 

са учешћем на промотивним сајмовима, скуповима, иступањем у различитим медијима, 

као и другим облицима промоције. 

Унапређење ових активности довешће до веће видљивости Универзитета а самим тим 

и до оставривања бољих финансијских резултата, па самим тим уи могућности да даље 

унапређње пословања Универзитета. 

 

 

 

                                                                                        Универзитет Унион Никола – Тесла 

                                                                                               Проф.др Зоран Цекић, ректор 



 

 


