
Прилог 3.1  Извод из Статута установе којим се регулише оснивање и делокруг рада 
комисије за квалитет  
 

XV САМОВРЕДНОВАЊЕ 
Члан 189. 

Факултет спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својихстудијских програма, 
наставе и услова рада. 
Самовредновање се спроводи на начин и по ближем поступку прописаном општимактом 
Факултета, с тим да се у поступку самовредновања разматра и оцена студената. 
Самовредновање Факултета и његових студијских програма спроводи се најмањеједанпут 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 исарадника, 1 
из реда ненаставног особља и 1 представник студената. 
У поступку самовредновања, Комисија из предходног члана овог статута, организује испроводи 
анкетирање студената. Приликом анкетирања, студенти оцењују квалитетстудијских програма, 
наставе и услова рада. 
Право да оцењују квалитет имају студенти који су одслушали најмање 2/3 наставепредвиђене за 
текућу годину студија. Резултати анкете студената чине саставни деоИзвештаја о самовредновању. 
По спроведеном поступку провере квалитета, Комисија за контролу квалитетасачињава Извештај о 
самовредновању и подноси га Већу Факултета. 
 

Oсигурање квалитета 
Члан 191. 

Факултет је усвојио и реализује стратегију обезбеђења квалитета у своме раду уустанови. 
Стратегија је јасно и подробно формулисана, обезбеђује квалитет наставног процеса,управљање 
високошколском установом, ненаставним активностима као и условимарада и студирања, 
доступна је јавности. 
Одговорно лице за контролу примене стандарда и поступака за обезбеђење квалитетаје 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 заобезбеђење 
квалитета систематски спроводе, анализирају, презентирају декануФакултета, Комисији за 
обезбеђење квалитета, ННВ и Савету Факултета узависности од врсте процеса који је предмет 
самовредновања. Он је одговоран да серезултати објаве на wеб страни Факултета, огласној табли, 
пубикацији такође узависности 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 високогобразовања и 
научноистраживачког рада на Факултету и управља тим поступцима 
2. Стара се о унапређењу и развоју квалитета студијских програма, наставе иуслова 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 ирезултатима 
самовредновања, као и друге податке од значаја за оцену квалитета 
6. Припрема предлоге за измену и допуну Правилника о самовредновању иоцењивању квалитета; 
7. Обавља и друге послове из своје надлежности у складу са Статутом иПравилником о 
самовредновању и оцењивању квалитета 
 
Комисија за обезбеђење квалитета има седам чланова, од којих су 4 из реда наставникаи 
сарадника, 1 из реда ненаставног особља и 2 представника студената од којих 1 морабити из 
високошколске јединице ван седишта установе без својства правног лица. 
Чланове комисије на предлог декана именује Наставно-научног веће.Мандат члановакомисије 
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 његовомпобољшању и унапређењу. 
 
 
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 

 
 
 
 

1. Одговорно лице за квалитет на нивоу Установе: 
 

Арсенијевић М. Оља, Редовни професор 
 
 


