
 

3. ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА 

 

Сталне и повремене комисије 

Члан 36. 

Ради остваривања својих задатака Наставно-научно веће образује сталне комисије и 

то: 

1) Комисију за студентска питања; 

2) Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету;   

3) Комисију за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету; 

4) Комисију за наставу и наставна средства; 

5) Комисију за библиотечку и издавачку делатност; 

6) Комисију за научни рад; 

7) Комисију за докторске студије; 

8) Комисију за мастер и специјалистичке студије; 

9) Комисију за дисциплинску одговорност и прекршаје студената; 

10) Комисију за дисциплинску одговорност и прекршаје запослених; 

11) Етичку комисију. 

 Сталне комисије под бројем 1)-10) из става 1 овог члана бирају се на период од три 

године. Наставно-научно веће по потреби може образовати и друге, повремене комисије 

ради разматрања одређених питања из своје надлежности, односно припрема за дневни ред 

седница.   

Одлуком коју доноси Наставно-научно веће, овим Статутом, као и општим актима 

Универзитета, утврђује се састав, начин и делокруг рада комисија Наставно-научног  већа. 

Декан  може образовати по потреби повремене (аd hoc) комисије ради разматрања 

питања из његове надлежности, односно припрема за дневни ред седница питања из 

надлежности Научно-наставног већа, Савета и других органа Факултета. 

 

Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету 

Члан 37. 

 Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету је стручни и 

саветодавни орган Наставно-научног већа, који: 

1) промовише културу квалитета на Факултету, 

2) планира и анализира поступке вредновања целокупног система  високог 

образовања и научноистраживачког рада на Факултету, 

3) израђује предлог Стратегије за обезбеђење квалитета на Факултету и Акционог 

плана за спровођење Стратегије у координацији са деканским колегијумом, који 

подноси Наставно-научном већу  и Савету Факултета; 

4) прати остваривање Стратегије за обезбеђење квалитета и предлаже мере и 

активности у циљу побољшања квалитета, 

5) израђује предлог Правилника о обезбеђењу квалитета на Факултету, 

6) израђује предлог Правилника о стандардима и поступцима за обезбеђење и 
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унапређење квалитета на Факултету 

7) реализује активности предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије за 

обезбеђење квалитета на Факултету 

8) спроводи поступак самовредновања и, у координацији са продеканом задуженим 

за квалитет, израђује Извештај о самовредновању који подноси Наставно-

научном већу и Савету, 

9)  најмање једном годишње извештава Наставно-научно веће о стању на подручју 

обезбеђења и унапређења квалитета,  

10)  обавља и друге послове које јој повери Наставно-научно веће, а који се тичу 

обезбеђења и унапређења квалитета обављања делатности високог образовања, 

науке и других делатности на Факултету. 

Комисија из става 1. овог члана има пет чланова и чине је:  

-три члана из редова наставника 

- један члан из редова асистената са докторатом, асистената или стручних сарадника 

- један члан из редова студената. 

Председника Комисије именује Наставно-научно веће Факултета из реда наставника. 

Чланови Комисије именују се на период од три године. 

 Изузетно, мандат чланова Комисије из реда студената траје две године. 

 

Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету 

Члан 38. 

 Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету је стручни и 

саветодавни орган Наставно-научног већа, који: 

1) прати и анализира студијске програме и квалитет наставе на Факултету,  

2) анализира ефикасност студирања и врши евалуацију стицања ЕСПБ бодова, 

3) предлаже мере и активности за унапређење квалитета наставе и реформе 

студијских програма, 

4) спроводи поступак самовредновања студијских програма, 

5) спроводи поступак студентског вредновања педагошког рада наставника и 

сарадника Факултета; 

6) припрема предлог семестралног Извештаја студентског вредновања педагошког 

рада наставника и сарадника Факултета, који подноси Наставно-научном већу 

Факултета; 

7) најмање једном годишње извештава Наставно-научно веће о својим 

активностима на пољу праћења и унапређења квалитета наставног процеса на 

Факултету и 

8) обавља и друге послове које јој повери Наставно-научно веће, а који се тичу 

праћења и унапређења наставе. 

 Kомисија из става 1 овог члана има пет чланова и чине је:  

 -три члана из редова наставника,  

 -један члан из редова асистената са докторатом и асистената, и  

 -један члан из редова студената.  

 Председника Комисије именује Наставно-научно веће Факултета из реда 

наставника. 



Чланови Комисије именују се на период од три године. 

 Изузетно, мандат чланова Комисије из реда студената траје две године. 

 

12. ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И СТУДЕНАТА 

 

Члан 144. 

 Декан и Савет Факултета обавештавају запослене о свом раду и пословању 

Факултета, на седницама Наставно-научног већа и Савета, а нарочито о развојним 

плановима и њиховом утицају на економски и социјални положај запослених, кретању и 

променама зарада, заштити и безбедности на раду и мерама за побољшање услова рада, 

статусним променама и др. 

 Студенти се нарочито обавештавају о терминима и резултатима испита и 

колоквијума, о одлукама управних и стручних органа Факултета, које се односе на 

студентска питања. 

 Обавештавање се врши истицањем обавештења на огласној табли Факултета, 

билтеном Факултета и преко Web локације Факултета. 

Обавештавање студената врши се и путем учешћа представника студената на 

седницама Настано-научног већа, Савета и на састанцима деканског колегијума. 

 Подаци о раду Факутета, који укључују резултате активности на остваривању 

образовне и научно-истраживачке делатности на Факултету у школској години, приказују 

се у “Извештају о раду Факултета” који припрема декан, а усваја Савет Факултета. 

 

14. САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

Члан 146. 

Факултет спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих 

студијских програма, наставе и услова рада.  

Самовредновање се спроводи на начин и по поступку прописаним општим актом 

Факултета (Правилником о самовредновању), у складу са актом о стандардима за 

самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и студијских програма. 

У поступку самовредновања разматра се и оцена студената. 

Факултет доставља Националном акредитационом телу извештај о поступку и 

резултатима самовредновања, као и друге податке од значаја за оцену квалитета у периоду 

од три године. 

 


