На основу члана 192. Статута Универзитет у Београду - Факултета за физичку
хемију (бр. 783/2 од 05. октобра 2006. године), на II редовној седници одржаној 22.
11. 2007. године Наставно-научно веће Факултета за физичку хемију доноси

ПРАВИЛНИК О ОБЕЗБЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА

Члан 1.
Овим правилником дефинишу се улога и одговорност органа Факултета за
физичку хемију, Универзитета у Београду (у даљем тексту: Факултет) у области
обезбеђења квалитета рада и студијских програма као и тела одговорна за праћење,
унапређење и развој квалитета, уређују се ближе надлежности и начин њиховог
рада као и друга питања од значаја за обезбеђење квалитета.
Члан 2.
Увођење система квалитета се заснива на Закону о високом образовању,
Стандардима које је утврдио Национални савет за високо образовање, Стратегији
обезбеђења квалитета Универзитета у Београду, Правилнику о обезбеђењу
квалитета Универзитета у Београду и на мисији и образовној политици Факултета.
Члан 3.
Наставно-научно веће Факултета и декан Факултета су одговорни за
квалитет студијских програма и спровођење мера за обезбеђивање квалитета
наставе и услова рада Факултета.
Члан 4.
Наставно-научно веће Факултета усваја и чини доступним јавности
документ под називом „Политика обезбеђења квалитета“ у коме дефинише
стратегију обезбеђења квалитета рада и студијских програма. Овај документ је
трајан документ Факултета који ће се непрекидно преиспитивати и допуњавати и
служиће као полазна основа за израду других докумената Факултета у области
обезбеђења квалитета.
Члан 5.
Факултет је опредељен за обезбеђење квалитета у следећим областима:
студијски програми, наставни процес, истраживачки рад, наставно особље
(наставници и сарадници), вредновање студената, уџбеници и литература,
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библиотека и информатички ресурси, ненаставна подршка, процес управљања и
простор и опрема.
Члан 6.
Факултет спроводи поступак самовредновања односно контроле квалитета
периодично, једном у три године. Поред редовних, у случају потребе, Факултет
може спровести и ванредан поступак самовредновања. Органи Факултета
објективно разматрају резултатe процеса самовредновања и у складу с тим
предузимају одговарајуће мере. Факултет се обавезује да резултате
самовредновања учини доступним јавности.
Члан 7.
Наставно-научно веће усваја стандарде којима се дефинише минималан
квалитет у области контроле квалитета и поступке за обезбеђење квалитета.
Стандарди и поступци у обезбеђењу квалитета се периодично преиспитују и
унапређују. Стандарде и поступке у контроли квалитета Факултет ставља на увид
јавности.
Члан 8.
Ради праћења, контроле и развоја квалитета Факултет образује Комисију за
обезбеђење квалитета (у даљем тексту: Комисија) као стручно и саветодавно тело
декана и Наставно-научног већа у области обезбеђења квалитета.
Комисију именује Наставно-научно веће Факултета, са мандатом у трајању
од три године. Комисија има шест чланова, три из редова наставника, једног из
редова сарадника у настави, једног из редова ненаставног особља и једног из
редова студената, на предлог Студентског парламента. Наставно-научно веће
именује председника Комисије из редова чланова Комисије. Комисија може имати
и придодате чланове који учествују у раду на одређеним програмским задацима.
Члан 9.
Комисија има следеће надлежности:
1. припрема и периодично преиспитује и допуњује предлог стратегије
Факултета за обезбеђење квалитета (документ „Политика обезбеђења квалитета“);
2. заједно са управом Факултета промовише изградњу културе квалитета на
Факултету;
3. припрема и периодично преиспитује и допуњује предлоге стандарда и
поступке провере квалитета;
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4. предлаже Наставно-научном већу и управи Факултета годишњи и
средњорочни план самовредновања а по потреби и ванредни поступак
самовредновања;
5. по одлуци управе спроводи поступак самовредновања о чему формира
извештаје које усваја Наставно-научно веће. Формирају се појединачни извештаји
за рад Факултета, за студијске програме основних и дипломских студија и за
студијски програм докторских студија;
6. након што је извештаје усвојило Наставно-научно веће, комисија
наставницима и сарадницима појединачно доставља делове извештаја који се
односе на њихов рад а који су тајни према усвојеним стандардима и методама
провере квалитета;
7. по усвајању од стране Наставно-научног већа, комисија извештај ставља
на увид јавности.
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА ЗА
ФИЗИЧУ ХЕМИЈУ

Проф. др Славко Ментус, с.р.
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