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Прилог 3.1. Формално успостављено тело (комисија, одбор, центар) са конкретном 

одговорношћу за унутрашње осигурање квалитета у високошколској установи (извод из 

Статута) и опис рада (до 100 речи) 
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VII. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА  

 
Члан 196. 

  Факултет обезбеђује квалитет високог образовања у областима : 
студијских програма; наставног процеса; научноистраживачког и стручног рада; 
квалитета наставника и сарадника; квалитета студената; квалитета уџбеника, 
литературе библиотечких и информатичких ресурса; простора и опреме; 
финансирања; улоге студената у самовредновању  и провери квалитета; 
систематског праћења и периодичне провере квалитета, складу са 
међународно прихваћеним документима у области високог образовања, 
Законом о високом образовању, Правилником о стандардима за 
самовредновање и оцену квалитета, Правилником о стандардима за спољашњу 
проверу квалитета, Правилником о стандардима за акредитацију и општим 
актима Универзитета и Факултета којима се ова материја ближе дефинише. 
 

Члан 197. 
 Праћење, вредновање,  контрола и развој  квалитета рада Факултета је 

дужност   свих органа и служби  Факултета , као и свих запослених и  студената. 
 

Члан 198. 
Ради праћења, контроле и развоја квалитета рада Факултета, Веће  

образује Комисију за обезбеђење  квалитета ( у даљем тексту:  Комисија) . 
Број чланова Комисије је непаран. 
Комисија има најмање седам чланова из реда наставника и сарадника, 

ненаставног особља и студената. 
Од укупног броја чланова Комисије представници наставника и сарадника 

чине 65%, представници ненаставног особља 15%, а  представници студената 
20%. 

Одлуком о образовању Комисије утврђује се број чланова Комисије.  
Чланове комисије из реда наставника и сарадника предлажу већа катедри, 

а  представнике ненаставног особља предлажу запослени ван наставе, 
већином гласова укупног броја чланова катедри, односно запослених ван 
наставе. 

Представнике студената предлаже Студентски парламент Факултета. 
Мандат чланова Комисије  траје три године, осим представницима 

студената чији мандат траје једну годину. 
Исто лице из реда наставника и сарадника Факултета може бити изабрано 

за члана Комисије више пута. 
Комисија из својих редова бира председника и заменика председника. 

 
 

Члан 199. 
Комисија: 
1. припрема и предлаже стратегију, стандарде и поступке обезбеђења 

квалитета рада Факултета ; 
 2. предлаже стратешке и акционе планове за обезбеђење квалитета; 

        3. организује прикупљање података за самовредновање и оцену квалитета 
на Факултету; 
        4. организује  систематизацију, обраду и интерпретацију добијених  
података; 

 5.  сачињава писмени извештај о самовредновању 



 

 
57 

 6.  предлаже мере за унапређење квалитета рада на Факултету; 
 7.  стара се о реализацији утврђених мера за унапређење квалитета рада у 

сарадњи са    Већем, а под руководством декана Факултета; 
 8.  припрема и предлаже стратегију развоја међуфакултетске  сарадње; 
 9.  прикупља податке о квалитету студијских програма и рада Факултета од  

институција  које упошљавају свршене студенте Факултета, као и од академских 
институција сродних поља рада;   

10.  предлаже доношење општих аката у области управљања квалитетом; 
11.  извештава Веће о свом раду, најмање једанпут годишње; 
12.  доноси пословник о раду; 

       13. обавља и друге послове у вези са обезбеђењем квалитета,на 
иницијативу Већа и декана. 
 

Члан 200. 
Савет Факултет, на предлог декана, доноси Стратегију обезбеђења 

квалитета рада Факултета, која је доступна јавности. 
Веће  Факултета доноси опште акте којима  утврђује стандарде и поступке 

за обезбеђење квалитета, на предлог Комисије за обезбеђење квалитета. 
 
 

XVIII. ОПШТИ АКТИ 

Члан 201. 
Општи акти Факултета су: Статут, правилник,пословник и одлука, којима се 

на општи начин уређују одређена питања . 
Статут је основни општи акт  Факултета и мора бити у сагласности са 

Законом и Статутом Универзитета. 
 

Члан 202. 
Савет Факултета доноси: Статут, Годишњи програм рада Факултета,  

Правилник о раду, Правилник о буџетском рачуноводству, Правилник о 
коришћењу сопствених прихода, Правилник о јавним набавкама;Правилник о 
канцеларијском и архивском пословању, Правилник о решавању стамбених 
питања,правилнике којима се уређују питања безбедности и здравља на 
раду,Ценовник услуга на Факултету и друге опште акте, у складу са законом. 

Годишњи програм рада доноси се  до 1. октобра текуће године. 
Декан Факултета доноси: Правилник о систематизацији радних 

места,Правилник о вредновању послова и задатака преко норме и друге опште 
акте који нису у надлежности других органа. 

Веће доноси правилнике којима се уређују:научноистраживачка 
делатност,издавачка делатност;стручно усавршавање запослених на 
Факултету; организација облика наставе на Факултету; звања сарадника, 
правила студија; поступак пријаве, оцене и одбране завршног 
рада;награђивање студената и друга питања утврђена овим статутом. 

Пословнике о раду доносе одговарајући органи чији се рад уређује. 
По потреби, Факултет доноси и друге опште акте. 
 
 
 
 
 
 










