
Прилог 13.2. Извод из Статута установе којим регулише оснивање и делокруг рада 
комисија за квалитет 
 

Члан 194. 
Ради остваривања својих задатака 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; 
4) Комисију за наставу и уџбенике; 
5) Комисију за библиотеку; 
6) Комисију за научни рад. 
Сталне комисије бирају се на период од три године. Наставно-научно веће може 

по потреби да образује и повремене комисије. Одлуком о образовању утврђују се 
њихов састав и делокруг рада. 

 
Члан 194а. 

Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету је стручни и 
саветодавни орган Наставно-научног већа, који: 

1) промовише културу квалитета, 
2) планира и анализира поступке вредновања целокупног система високог 

образовања и научноистраживачког рада, 
3) израђује предлог Стратегије за обезбеђење квалитета, 
4) прати остваривање Стратегије за обезбеђење квалитета и предлаже мере и 

активности у циљу побољшања квалитета, 
5) спроводи поступак самовредновања, 
6) једном годишње извештава Наставно-научно веће о стању на подручју 

обезбеђења и унапређења квалитета и 
7) обавља и друге послове које јој повери Наставно-научно веће , а који се тичу 

обезбеђења и унапређења квалитета. 
Број чланова, састав комисије и начин избора чланова утврђују се општим актом 

Факултета. 
У комисији представници студената чине 20% чланова. 
 

Члан 194б. 
Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета наставе на Факултету је 

стручни и саветодавни орган Наставно-научног већа, који: 
1) прати и анализира студијске програме и квалитет наставе, 
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) једном годишње извештава Наставно-научно веће о својим активностима на 

пољу праћења и унапређења квалитета наставног процеса и 
6) обавља и друге послове које јој повери Наставно-научно, а који се тичу 

обезбеђења и унапређења наставе. 
Број чланова, састав комисије и начин избора чланова утврђују се општим актом 

Факултета. 
У комисији представници студената чине 20% чланова. 

 
 
 
 



18. САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 

Члан 215. 
Факултет спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих 

студијских програма, наставе и услова рада.  
Самовредновање спроводи Комисија за самовредновање (од 2012. године 

Комисијa за обезбеђење и унапређење квалитета) на начин и по поступку прописаним 
правилником о самовредновању Факултета.  

Самовредновање се спроводи у интервалима од највише три године.  
 
 

19. ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И СТУДЕНАТА 
 

Члан 216. 
 Декан и Савет Факултета обавештавају запослене о свом раду и пословању 
Факултета, 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. 
 


