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1.0  СВРХА И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Факултет заштите на раду у Нишу овим документом утврђује поступке 
осмишљавања, припреме и реализације научно-истраживачких, стручних и других 
програма, као и националних и међународних пројеката. Процедура се примењује 
у сврху обезбеђења и континуираног унапређења квалитета научно-
истраживачког и стручног рада на Факултету. 

2.0  ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 

За спровођење ове процедуре одговорни су: декан, продекан за науку и 
ивестиције, Наставно-научно веће и Већа катедри. 

Сви органи и лица која учествују у реализацији ове процедуре дужни су да je се 
доследно придржавају. 

Сви учесници у овом процесу морају бити свесни своје одговорности унутар самог 
процеса праћења. Неопходно је да буду добро обавештени о сврхама и обиму 
праћења, о начинима праћења и о временском оквиру за праћење. 

3.0  ОЗНАКЕ, СКРАЋЕНИЦЕ И ДЕФИНИЦИЈЕ  

 Стандарди за обезбеђење квалитета научно-истраживачког и стручног рада 
наставника и сарадника - документ из области обезбеђења квалитета 
високог образовања који садржи захтеве за минимални ниво квалитета 
научно-истраживачког и стручног рада наставника и сарадника на Факултету 
заштите на раду у Нишу. 

 Факултет - Факултет заштите на раду у Нишу. 
 Комисија - Комисија за вредновање научно-истраживачког и стручног рада. 

4.0  ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 

 Закон о високом образовању, 
 Закон о научноистраживачкој делатности, 
 Статут Универзитета у Нишу, 
 Статут Факултета, 
 Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 

високошколских установа и студијских програма, 
 Стратегија обезбеђења квалитета, 
 Правилник о обезбеђењу квалитета Универзитета у Нишу, 
 Политика квалитета Факултета, 
 Стандарди и поступци обезбеђења квалитета Факултета, 
 Правилник о поступку и начину вредновања, и квантитативном 

исказивању научно-истраживачких резултата истраживача. 



5.0  ОПИС АКТИВНОСТИ 

Факултет утврђује развојну политику научно-истраживачког и стручног рада на 
Факултету у циљу подстицања и побољшања квалитета научно-истраживачког и 
стручног рада. 

На тај начин, Факултет доприноси: 

 развоју друштва, 
 решавању и објашњењу актуелних проблема и појава на глобалном, 

регионалном и локалном нивоу, 
 развоју науке и научног стваралаштва, 
 унапређењу образовања и струке, 
 остваривању принципа учења током читавог живота, 
 развоју и усавршавању научног подмлатка, 
 укључивању студената у научно-истраживачки рад, 
 промовисању Факултета као националног и регионалног центра 

основних, развојних и примењених истраживања 
 повезивању Факултета са другим научним институцијама у земљи и у 

иностранству ради размене знања и искустава и рада на заједничким 
пројектима, 

 стварању бољих материјалних услова за рад и развој Факултета. 

Развојна политику научно-истраживачког и стручног рада на Факултету се 
дефинише припремом и усвајањем: 

 Стратегије научно-истраживачког и стручног рада, 
 Планова научно-истраживачког и стручног рада. 

5.1 Стратегија научно-истраживачког и стручног рада 
Факултет, у циљу дефинисања развојне политике научно-истраживачког и стручног 
рада, утврђује стратегију научно-истраживачког и стручног рада, којом одређује 
правце развоја научно-истраживачке и стручне делатности Факултета. 

Стратегија научно-истраживачког и стручног рада базирана је на јединству 
образовног, научно-истраживачког и стручног рада наставника и сарадника. 

Стратегијом научно-истраживачког и стручног рада утврђују се области и методи 
деловања у циљу: 

 подстицања научно-истраживачког и стручног рада, 
 обезбеђења континуиране подршке и побољшања услова за научно-

истраживачки и стручни рад и публиковање и промовисање резултата 
овог рада, 

 усавршавања научних истраживача, посебно младих научних 
истраживача, и њихово укључивање у националне пројекте и пројекте 
међународне научне сарадње, 

 праћења и вредновања резултата научно-истраживачког и стручног рада, 



 подстицања студената за укључивање у научно-истраживачки рад, и 
 укључивања резултата научно-истраживачког и стручног рада у наставни 

процес. 

Стратегија научно-истраживачког и стручног рада утврђује се за петогодишњи 
период. 

Предлог Стратегије научно-истраживачког и стручног рада утврђује продекан за 
науку и инвестиције. По потреби, декан Факултета, може формирати комисију за 
израду Стратегије. 

Предлог Стратегије научно-истраживачког и стручног рада разматрају Већа 
катедри Факултета, након чега се упућује на разматрање и усвајање Наставно-
научном већу. 

5.2 Планови научно-истраживачког и стручног рада 
Факултет, у складу са Стратегијом научно-истраживачког и стручног рада, утврђује: 
једногодишњи план научно-истраживачког рада, једногодишњи план 
усавршавања научних истраживача, једногодишњи план организовања научних и 
стручних скупова, једногодишњи план набавке лабораторијске опреме, 
инструмената и материјалних средстава неопходних за реализацију научно-
истраживачког и стручног рада и једногодишњи план за реализацију програма 
перманентног образовања. 

Предлоге утврђују Катедре на основу индивидуалних планова научно-
истраживачког и стручног рада, које наставници и сарадници подносе на почетку 
академске године, заједно са извештајима о реализацији индивидуалних планова 
рада за протеклу академску годину, у слободној форми. 

У фази припреме предлога, иницијативу за организовање научног и стручног рада 
могу, поред Катедри, дати и: неформалне групе наставника и сарадника, сами 
наставници и сарадници, студенти, као и институције и организације ван 
Факултета. 

На основу приспелих предлога, припремају се: нацрт годишњег плана научно-
истраживачког рада, нацрт годишњег плана усавршавања младих научних 
истраживача, нацрт годишњег плана научних и стручних скупова и нацрт 
годишњег плана стручног рада. 

5.2.1 Годишњи план научно-истраживачког и стручног рада 
Годишњим планом научно-истраживачког рада утврђују се: 

 приоритети у научноистраживачком раду, 
 активности на реализацији текућих и припреми нових пројеката, 
 пројекти чија ће се реализација финансирати из средстава Факултета 

(назив, предмет, циљеви, очекивани резултати, временски оквир и 
руководилац), 

 активности на усавршавању научних истраживача, 



 активности у успостављању сарадње са другим научним институцијама у 
земљи и у иностранству, 

 активности публиковања и промовисања резултата научно-
истраживачког рада и научног стваралаштва, 

 обим и извори финансијских средстава, 
 носиоци планираних активности и 
 рокови за обављање планираних активности. 

Годишњим планом стручног рада утврђују се: 

 приоритети у стручном раду, у складу са идентификованим потребама 
друштва, привреде, локалне самоуправе, јавног и приватног сектора, 

 активности на припреми и реализацији програма за иновацију и 
унапређење знања инжењера заштите у пракси („програми перманентног 
образовања“), 

 начини процене друштвене и економске оправданости програма 
перманентног образовања, 

 активности на пружању интелектуалних, консултативних, стручних и 
образовних услуга у виду рада на пројектима, саветовања, експертизе, 
вештачења, обуке, израде стручних налаза и извештаја и др., 

 активности у успостављању сарадње са образовним и другим 
институцијама, 

 обим и извори финансијских средстава, 
 носиоци стручних, организационих и техничких послова, и 
 рокови за обављање планираних активности. 

5.2.2 Годишњи план усавршавања младих научних истраживача 
Годишњим планом усавршавања младих научних истраживача утврђују се: 

 програми за усавршавање у области методологије истраживања, 
 програми за усавршавање у домену планирања, дизајнирања и 

руковођења научно-истраживачким пројектима, 
 програми за унапређење знања и вештина у области информатичких и 

комуникационих технологија, 
 програми за унапређење знања страних језика, 
 обим и извори финансијских средстава, 
 носиоци планираних активности, и 
 рокови за обављање планираних активности. 

5.2.3 Годишњи план научних и стручних скупова 
Годишњим планом научних и стручних скупова утврђују се: 

 научни скупови националног и међународног карактера које Факултет 
организује самостално или у сарадњи са другим научним институцијама, 
установама, струковним удружењима и невладиним организацијама, са 
оквирним програмом и терминима њиховог одржавања, 

 начин рецензирања радова који ће на скуповима бити презентовани, 



 носиоци стручних, организационих и техничких послова и 
 рокови за обављање стручних, организационих и техничких послова. 

5.2.4 Утврђивање предлога и усвајање планова 
Предлоге годишњег плана научно-истраживачког рада, годишњег плана 
усавршавања младих научних истраживача и годишњег плана научних и стручних 
скупова утврђује одговарајућа Катедра, а предлог годишњег плана стручног рада 
утврђују Центри за трансфер технлогија, Колегијум Центара за трансфер 
технологија и Центар за техничка испитивања. 

Планове усваја Наставно-научно веће Факултета. 

5.3 Доступност јавности 
Сзтатегија научно-истраживачког и стручног рада и планови научно-
истраживачког и стручног рада објављују се на интернет страници Факултета и 
достпуни су јавности. 

6.0  УПУТСТВА И ЗАПИСИ 

6.1 Упутства 
 Нема упутстава. 

6.2 Записи 
 Стратегија научно-истраживачког и стручног рада 
 Годишњи план научно-истраживачког и стручног рада  
 Годишњи план усавршавања младих научних истраживача 
 Годишњи план научних и стручних скупова 

7.0  ПРИЛОЗИ 

 Нема прилога. 

 


