
 
Прилог 13.1Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и провери 
квалитет 
 
Наставно веће је именовало Комисију за контролу квалитета у следећем саставу: 
 

Р.Б. Презиме, средње слово, име Звање 
1 Симић М. Жељко Редовни професор 
2 Арсенијевић М. Оља Редовни професор 
4 Здравковић М. Бојан    Дипломирани правник 
5 Радовић Р. Христана Асистент 
6 Поднар Г. Александра Студент 

 
 
 
Наставно веће је именовало Комисију за обезбеђење квалитета у следећем саставу: 
 

Р.Б. Презиме, средње слово, име Звање 
1 Милошевић Ж. Милан Редовни професор 
2 Арсенијевић М. Оља Редовни професор 
3 Тешановић М. Бранко Редовни професор 
4 Здравковић М. Бојан   Дипломирани правник 
5 Станковић Д. Владан Асистент 
6 Рафаел С. Виктор  Студент 
7 Пећић Т. Биљана Студент Трстеник 

 
 
 
 
Извод из Статута установе којим се регулише оснивање и делокруг рада комисије за 
контролу квалитета 

XV  САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 

Члан 189. 
 
Факултет спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих студијских програма, 
наставе и услова рада. 
 
Самовредновање се спроводи на начин и по ближем поступку прописаном општим актом 
Факултета, с тим да се у поступку самовредновања разматра и оцена студената. 
 
Самовредновање Факултета и његових студијских програма спроводи се најмање једанпут у три 
године.  
 

Комисија за контролу квалитета 
 

Члан 190. 
 
Веће Факултета формира Комисију за контролу квалитета, чији је делокруг: 
 



- координација поступака провере квалитета; 
- израда плана поступка провере квалитета;  
- организација интерне контроле; 
- припрема предлога процедуре провере квалитета; 
- израда извештаја о самовредновању.  
 
Комисија за контролу квалитета има пет чланова, од којих су 3 из реда наставника и сарадника, 1 
из реда ненаставног особља и 1 представник студената.  
 
У поступку самовредновања, Комисија из предходног члана овог статута, организује и спроводи 
анкетирање студената. Приликом анкетирања, студенти оцењују квалитет студијских програма, 
наставе и услова рада. 
 
Право да оцењују квалитет имају студенти који су одслушали најмање 2/3 наставе предвиђене за 
текућу годину студија. Резултати анкете студената чине саставни део Извештаја о 
самовредновању. 
 
По спроведеном поступку провере квалитета, Комисија за контролу квалитета сачињава Извештај 
о самовредновању и подноси га Већу Факултета. 
 

Oсигурање квалитета 
 

Члан 191. 
 
Факултет је усвојио и реализује стратегију обезбеђења квалитета у своме раду у установи.  
Стратегија је јасно и подробно формулисана, обезбеђује квалитет наставног процеса, управљање 
високошколском установом, ненаставним активностима као и условима рада и студирања, 
доступна је јавности.  
 
Одговорно лице за контролу примене стандарда и поступака за обезбеђење квалитета је Декан 
Факултета. ННВ Факултета именује Лице одговорно за квалитет. 
 

Лице одговорно за квалитет 
 

Члан 192. 
 
Лице одговорно за квалитет је задужено да се сви стандарди квалитета и поступци за обезбеђење 
квалитета систематски спроводе, анализирају, презентирају декану  Факултета, Комисији за 
обезбеђење квалитета, ННВ  и Савету  Факултета  у зависности од врсте процеса који је предмет 
самовредновања. Он је одговоран да се резултати објаве на wеб страни Факултета, огласној табли, 
пубикацији такође у зависности од врсте процеса чији се квалитет оцењује.  
 
Лице задужено за квалитет на Факултету  одговорно је за дефинисање предлога корективних мера 
и њихово спровођење. 
 
 

Комисија за обезбеђење квалитета 
 

Члан 193. 
 



Комисија за обезбеђење квалитета је стручно и саветодавно тело Савета, Наставно-научног већа и 
декана које: 
 
1. Планира и анализира поступке вредновања целокупног система високог образовања и 
научноистраживачког рада на Факултету и управља тим поступцима 
2. Стара се о унапређењу и развоју квалитета студијских програма, наставе и услова рада 
3.  Разматра извештај о самовредновању на предлог Лица задуженог за квалитет 
4. Усваја корективне мере на предлог Лица задуженог за квалитет 
5. На захтев Комисије за акредитацију доставља информације о поступку и    резултатима 
самовредновања, као и друге податке од значаја за оцену квалитета       
6. Припрема предлоге за измену и допуну Правилника о самовредновању и оцењивању 
квалитета; 
7. Обавља и друге послове из своје надлежности у складу са Статутом и Правилником о 
самовредновању и оцењивању квалитета  
 
Комисија за обезбеђење квалитета има седам чланова, од којих су 4 из реда наставника и 
сарадника, 1 из реда ненаставног особља и 2 представника студената од којих 1 мора бити из 
високошколске јединице ван седишта установе без својства правног лица. Чланове 
комисије на предлог декана именује Наставно-научног веће.Мандат чланова комисије траје три 
године. 
 
Комисија за обезбеђење квалитета ради на седницама. Комисија за обезбеђење квалитета најмање 
једном у три месеца извештава Наставно-научно веће, декана и Савет о стању на подручју 
квалитета и активностима које су предузете на његовом побољшању и унапређењу. 
 
 
 

 
Извод из Правилника о самовредновању и оцењивању квалитета 

 
 
 

 
II. СУБЈЕКТИ  

ОБЕЗБЕЂЕЊАКВАЛИТЕТА 
 

Субјектиобезбеђења квалитета  
Члан 11. 

Факултет изграђује организациону структуру за обезбеђење квалитета коју чине  субјекати 
обезбеђења квалитета, и њихови послови и задаци. 
 
Факултет Статутом и овим Правилником утврђује послове и задатке субјеката обезбеђења 
квалитета у доношењу и спровођењу стратегије, начина и поступака за обезбеђење квалитета. 
 
Субјектиобезбеђењаквалитетасу: 

- Комисија за контролу квалитета   
- Комисијa за обезбеђење квалитета 
- Лице одговорно за квалитет 
- Студенти 



- Наставници и сарадници 
- Наставно - научне катедре 
- Орган управљања Факултета – Савет 
- Орган пословођења  Факултета– Декан 
- Стручни орган  Факултета - Наставно научно веће 
- Ненаставно особље 
- Свршени студенти, 
- Остали субјекти (привреда, јавни сектор, екстерни експерти, консултанти и др). 

 
Комисија за контролу квалитета 

 
Члан12. 

 
Комисија за контролу квалитета има пет чланова, од којих су 3 из реда наставника и сарадника, на 
предлог декана, 1 из реда ненаставног особља, на предлог декана и 1 представник студената на 
предлог Студентског парламента.Председник комисије је одговоран за планирање,  
координацију и организацију рада Комисије. Мандат чланова Комисије представника наставника 
траје 3 године, а представника сарадника и студената 1 годину. Чланови Комисије на првој 
конститутивној седници бирају између себе председника и заменика председникаиз реда наставног 
особља. Комисија може пуноправно одлучивати када седници присуствује већина њених чланова. 
Чланови Комисије из реда наставног и ненаставног особља могу бити разрешени дужности 
одлуком ННВ на образложен предлог декана. 
 
ННВ Факултета формира Комисију за контролу квалитета, чији је делокруг: 
- Координација поступака провере квалитета; 
- Израда плана поступка провере квалитета;  
- Организација интерне контроле; 
- Припрема предлога процедуре провере квалитета; 
- Израда извештаја о самовредновању.  
 
Комисија обавља послове из своје надлежности одржавањем седница које сазива председник.На 
позив председника седници Комисије могу присуствовати без права одлучивања и друга лица, која 
нису чланови Комисије,уколико је то од значаја за рад Комисије. О одржаним седницама Комисије 
сачињава се Записник, који представља документовани доказ о реализованим активностима 
система обезбеђења квалитета на Факултету.  
 
 

Комисијаза обезбеђење квалитета 
 

Члан14. 
Комисија за обезбеђење квалитета има 7 чланова, од којих су 4 из реда наставника и сарадника, на 
предлог, 1 из реда ненаставног особља, на предлог и 2 представника студената, на предлог 
студентског парламента, од којих 1 мора бити из високошколске јединице ван седишта 
установе без својства правног лица.Мандат чланова Комисије представника наставника траје 3 
године, а представника сарадника и студената 1 годину. Чланови Комисије на првој 
конститутивној седници бирају између себе председника и заменика председникаиз реда наставног 
особља. Комисија може пуноправно одлучивати када седници присуствује већина њених чланова. 
Чланови Комисије из реда наставног и ненаставног особља могу бити разрешени дужности 
одлуком ННВ на образложен предлог декана. 
 
Председник комисије је одговоран за планирање,  координацију и организацију рада Комисије. 



 
Комисија за обезбеђење квалитета се бави следећим пословима: 
 

1. Планира и анализира поступке вредновања целокупног система високог образовања и 
научноистраживачког рада на Факултету и управља тим поступцима 

2. Стара се о унапређењу и развоју квалитета студијских програма, наставе и услова рада 
3.  Разматра извештај о самовредновању на предлог Лица задуженог за квалитет 
4. Усваја корективне мере на предлог Лица задуженог за квалитет 
5. На захтев Комисије за акредитацију доставља информације о поступку и    резултатима 

самовредновања, као и друге податке од значаја за оцену квалитета       
6. Припрема предлоге за измену и допуну овог Правилника; 
7. Обавља и друге послове из своје надлежности. 

 
Комисија обавља послове из своје надлежности одржавањем седница које сазива председник.На 
позив председника седници Комисије могу присуствовати без права одлучивања и друга лица, која 
нису чланови Комисије,уколико је то од значаја за рад Комисије. О одржаним седницама Комисије 
сачињава се Записник, који представља документовани доказ о реализованим активностима 
система обезбеђења квалитета на Факултету.  
 

Студенти као субјект обезбеђења квалитета 

Члан15. 

Студенти су активни субјекти обезбеђења квалитета јер непосредно и посредно партиципирају у 
доношењу одлука које се тичу обезбеђења квалитета на Факултету. 

Непосредно, студенти су укључени у процес оцењивања квалитета индивидуално: 

- Актуелни студенти оцењују квалитет наставног процеса и услове рада на Факултету, 
- Дипломирани студенти оцењују квалитет студијског програма који су завршили, 
- Бивши студенти,сада као запослени оцењују своје компетенције (оспособљеност) за 

рад на тренутним пословима код послодаваца. 
 

Члан 16. 

Посредно, студенти су укључени у процес оцењивања квалитета у оквиру органа Факултета, и то: 

- Савета Факултета, 
- ННВ Факултета где учествују у раду и одлучивању о питањима која се односе на 

обезбеђење квалитета наставе, иновирање и редефинисање студијских програма, 
анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова; студенти чине 20% 
чланова. 

- Комисије за контролу квалитета где су од 5 чланова заступљени са 1 представником. 
- Комисије за обезбеђење квалитета где су од 7 чланова заступљени са 2 представника. 
- Студентског парламента. 

 
Члан 17. 

Студенти су активни субјекти оцењивања у следећим случајевима: 

- Приликом самовредновања и оцењивања квалитета свих области које су обухваћене 
самовредновањем у овом Правилнику, 



- Приликом избора у звања наставника при оцењивању резултата педагошког рада 
наставника. 

Члан 18. 

У циљу обезбеђења учешћа студената у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда, начина и 
поступака и културе обезбеђења квалитета  Факултета се предузимају и посебне мере: 

- информисање свих студената о њиховим обавезама и улогама у обезбеђењу квалитета 
на Факултету уз коришћење штампаних и електронских информација, 

- претходно едуковање студената чланова органа  Факултета у априлу (Савета, ННВ, 
Комисије за контролу квалитета , Комисије за обезбеђење квалитета) у вези са 
системом обезбеђења квалитета на Факултету, а након сваког избора студената у 
органе Факултета. 
 

 


	Студенти као субјект обезбеђења квалитета

