
Циљеви, мисија и визија Академије фудбала



Мисија Академије фудбала у АустријиМисија Академије фудбала јесте да буде корисна спорту, кроз едукацију идруге услуге које може да пружи заједници.Тежимо што бржем и потпунијем афирмисању наше средине у образовно испортски развијено европско окружење.Академија фудбала тежи што потпунијем афирмисању научног заснивањапрофесионалног рада у фудбалу, првенствено стварањем квалитетнихстручњака, али и кроз све друге врсте својих веза са праксом.
Визија Академије фудбала у АустријиНаша визија представља Академију као водећу институцију систематскогукључивања науке у праксу тренерског и менаџерског посла у фудбалу.Желимо да производимо врхунске практичаре, који ће у оквиру свогформалног образовања стећи потребне компетенције које ће их учинитипрепознатљвим по квалитету рада, по способности да на научни начинсхвате дешавања у фудбалу и да својим практичним умењем учине њиховоодвијање мање неизвесним.Желимо да изграђујемо стручњаке којима ће знање и вештине стечене крозшколовање представљати пре свега основу за трајно, доживотносамообразовање. Свесни смо да само тако наши свршени студенти могу да сеносе са професионалним проблемима недовољно предвидљиве будућности.У условима када свршени стручњаци немају предност код запошљавања, уодносу на особе без адекванте стручне оспособљености, наша Школа ћепреузети одговорност за стварање повољнијих услова за рад  образованихстручњака. Због тога, а и због лакшег остваривања других видова сарадњеАкадемија фудбала са праксом, велики је изазов пред нама, задобијање јошауторитативније позиције на свим нивоима постојећег ситема фудбалскогспорта, позиције која би нам омогућила пуно остварење улоге стожерасусретања науке и праксе.



Зато нашу Школу у будућности видимо не само као уваженог члана научно-образовне заједнице, већ и истакнутог дела система струковне фудбалскеорганизације.
Основни циљеви и задаци Академије фудбалаАкадемија је самостална високошколска установа, која обавља васпитно-образовну функцију. Основни задатак Школе струковних студија јепреношење  најновијих  теоретских и практичних знања  и компетенција  изобласти фудбала и спорта уопште.Основни циљеви  Школе струковних студија произилазе из њене мисије, а тосу:- Усмеравање студија ка стицању знања и вештина  потребних  запрофесионални рад и оријентацију у спорту фудбалера, тренера и менаџера .- Пружање могућности за стицање разноврсних  практичних знања из свихобласти  спорта;- Модификација образовног  система  у складу са Болоњским процесом;- Стицање знања из тренерске и менаџерске области, на основу којих ћесвршени студенти бити оспособљени за самосталан рад у спортскиминституцијама;- Омогућавање студентима да прошире своја знања по сопственом  изборуи да се на тај начин уже специјализују;- Непрекидан и систематски рад на унапређењу квалитета  студијскихпрограма.Академија редовно планира и вреднује резултате својих студијских програмаса задатком да стално развија, унапређује и преиспитује садржај својихстудијских програма, сагласно новим научним сазнањима, у чему релевантнуулогу имају наставно особље и студенти.Академија ће периодично пратити остварење планираних активности,постављених задатака и циљева, уз објективно сагледавање резултата,њихову анализу и корективне мере евентуалних недостатака.



СТРАТЕГИЈУ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА  АКАДЕМИЈЕ ФУДБАЛА



Академија фудбала (Академија) ће континуирано и систематски радити на унапређе-њу квалитета програма применом стандарда и поступака за обезбеђење квалитетакоје утврђује Академија на основу стандарда за самовредновање и оцењивањеквалитета високошколских установа донетих од стране Националног савета зависоко образовање и образовних стандарда Европске уније.Циљ квалитета рада Академије је обезбеђење високог нивоа квалитета образовањадипломираних тренера фудбала и спортских менаџера спровођењем мера заобезбеђење квалитета којима се остварује:• Задовољство студената, наставног и ненаставног особља ипривреде и других корисника знања која се стичу на Академији.• Доношење и стално преиспитивање стандарда и поступакаобезбеђења квалитета.• Укљученост наставника, сарадника, студената, предузећа,институција и других у оцену квалитета студијског програма и Академије.• Успостављање партнерских односа са оснивачем и свимучесницима образовног процеса.• Инвестирање у простор, опрему Академије и људске ресурсе.• Јавност у раду и самовредновању Академије.• Висок проценат запошљавања и професионалне успешностименаџера који су завршили ову Академију.• Развој  Академије уз успостављање сарадње са угледнимакадемијама из исте бранше.



Субјекти обезбеђења квалитета, њихова права и обавезе дефинисана су у:

• Правилнику о самовредновању Академије .• Стандардима за обезбеђење квалитета Академије.• Поступцима за обезбеђење квалитета Академије.• Статутом и другим актима Академије.
Области обезбеђење квалитета су:

• Главни процес - образовни процес (квалитет програма,наставног процеса,  уџбеника, тренера, предавача, сарадника и студената)• Процес подршке – обезбеђење ресурса (опрема, простор иуџбеници потребни за наставу,  библиотека, рачунарска радионица,  и сл.)• Процес управљања – планирање, руковођење, мониторинг,мерење и побољшања – корекције)• Академија ће изградити систем обезбеђења квалитетаразвојем организационе структуре културе квалитета за спровођење ипреиспитивање ове стратегије, стандарда и поступака за обезбеђење квалитета.• Ова  стратегија се преиспитује најмање сваке треће године.• Стратегија обезбеђења квалитета је јаван документ и њентекст је објављен на огласној табли и биће након добијене акредитације штампан упубликацији о Академији и објављен на web сајту Академије.



Укратко о наставном плану и програму



Наставни план и програм Академије фудбала усаглашени су са савременимевропским и светским токовима у вишем образовању.Посебан акценат при изради програма стављен је на широкукомпатибилност програма са стандардима Европске уније о високом ивишем образовању и  "Болоњским процесом".При изради програма коришћена су искуства сродних светских (америчкихи европских) образовних институција, прилагођена европским условимастудирања и потребама разним врстама тржишта.По свом фонду часова и оптерећењу у току студија програм је избалансирани распоређен по годинама студија да омогућава квалитетан рад и несметаностудирање.Кроз интензивну наставу на немачком, енглеском и српско-хрватскомјезику, обуку за рад на рачунару и професионалну праксу у спортскимклубовима и савезима, студенти академије фудбала се оспособљавају зауспешан будући рад, стручну и образовну комуникацију са светским иевропским организацијама и институцијама из области спорта, као иевентуални наставак студија.Овако едуковани стручњаци (тренери и менаџери) спремни су да утржишним условима и условима конкуренције буду конкурентни упроналажењу свог будућег запослења и напредовања у каријери било уземљи или иностранству.



ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ



ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА Академије фудбала установљена је СтатутомАкадемије. Целокупна делатност Академије обавља се преко двеорганизационе јединице.Наставна јединица (Наставно веће)У оквиру наставне јединице реализују се наставно образовне и стручно-истраживачке делатности редовног студија оба студијска смера (за тренерефудбала и спортске менаџере).Програми образовања и усавршавања нижих стручних звања се реализујусамостално или у сарадњи са одговарајућим фудбалским савезима.Значајна сарадња се остварује и у оквиру спортских савеза учешћем уреализацији курсева за европске фудбалске лиценца .У Методолошко научно-истраживачкој делатности реализују се научнаистраживања из области фудбала и спортског менаџмента. Њу воде и напројектима сарађују најеминентнији професори Академије, али и сараднициса других школа и института.Ненаставна јединицаСлужба за опште и финансијске послове, у оквиру ненаставне јединице,обавља све послове у вези са правним и финансијским питањима.Студентска служба је значајни део ове организационе јединице, јер се у њојобављају сви послови везани за режим студија.Библиотека представља значајан сегмент наставног и научног рада, па јестога веома значајна за успешно студирање студената академије, али и заобављање научно-истраживачког рада у целини.



СТРУКТУРУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА АКАДЕМИЈЕ ФУДБАЛА чине одређениуправљачки, пословодни и стручни органи:
Орган управљања је Савет Академије, који има 5 чланова. Од тога, 3 чланаСавета су представници Академије, 1 представник оснивача и 1 представникстудената.Директор Академије је орган пословођења и одговара за пословање,законитост рада и остваривање студијских програма Академије.Наставно веће је стручни орган Академије, које одлучује о реализацијинаставе, стручног и научно истраживачког рада. Наставно веће чине свинаставници Академије. Наставним већем председава директор Академије.Студентски парламент је орган који се организује у Академији у циљуостваривања права и заштите интереса студената.



МЕЂУНАРОДНА  САРАДЊА  И  ИНОСТРАНИ  СЕРТИФИКАТИ



У склопу својих активности Академија фудбала ставља посебан акценат наразвој међународне сарадње и повезивање са спортским институцијама иорганизацијама у европи и свету. Кроз ове активности Академија се труди дасвојим студентима обезбеди што бољи контакт са савременим токовима инаучним достигнућима на пољу тренажног процеса у фудбалу и менаџмента успорту. Између осталог један од корака у том смеру је и обезбеђивањеБЕСПЛАТНОГ ЧЛАНСТВА у две познате европске асоцијације.Дипломирани студенти Академије, смера - Фудбалски тренер постају члановиЕвропске асоцијације тренера (European Coaching Association - ECA), европскогудружења професионалних тренера. Између осталог ова асоцијација пружа имогућности похађања курсева и добијања европских сертификата, лиценцирањатренера, помоћ у проналажењу ангажмана, итд.Дипломирани студенти Академије, смера - Спортски менаџер постају члановиЕвропске асоцијације за спортски менаџмент (European Association for SportManagement - EASM), европског удружења професионалних менаџера у спорту.Осим осталих погодности, кроз чланство у овој организацији студенти се могуупознати са актуелним темама, истраживањима и савременим кретањима напољу спортског менаџмента.У склопу међународне сарадње, Академија фудбала ради под супервизијомасоцијације за процену менаџмент активности и одлучивања.Проширење међународне сарадње постигло би се потписибањем уговора омеђусобној сарадњи и образовању са неколико колеџа из  Канаде и Америке.Академија има у плану потписубање уговора о научно-истраживачкој иобразовној сарадњи са Државним педагошким универзитетом "Лав Толстој",Тула, Русија.Поред свега наведеног Академија фудбала је тренутно у преговорима санеколико европских и светских школа и универзитета око обезбеђивањамеђународних сертификата и лиценци за своје будуће студенте по повлашћенимусловима.



Хуманитарне и друге активности



Академија фудбала као један од својих приоритетних циљева има и организацијухуманитарног рада, пружања директне помоћи угроженима као и све врстеподршке групама и појединцима.У непосредној будућности Академија ће узимати учешће у различитимхуманитарнихм акцијама а у склопу својих могућности, одазиваће се апелима зафинансијску помоћ.Осим непосредне помоћи задатак наставника и сарадника је да личним учешћем уовим акцијама дају позитиван пример студентима Академије и што више их укључеу ове акције.
СтипендирањеОд свог оснивања, Академија ће током сваке школске године омогућитистипендије (бесплатно студирање) одређеном броју студената.Наша жеља је била да се младим људима који имају жељу и вољу да се едукују анемају материјалних могућности за то изађе у сусрет и пружи шанса да своје жељеостваре.
Хуманитарне акције и турнириПрофесори и студенти Академије у сарадњи са другим хуманитарниморганизацијама узимаће учешће у разним хуманитарним акцијама и турниримакоји омогућују прикупљање помоћи разним установама и појединцима.
Подршка хуманим акцијамаУ склопу наше веб презентције на више места могу се пронаћи линкови каразличитим хуманитарним организацијама и актуелним акцијама где се могудобити информације о лицима или групама којима је помоћ хитно потребна.
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