
 



Стандард 1.  СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА  

 

Активност Исход/Документ Одговорност/Реализациј

а 

Рокови 

Континуирани рад на политици 

осигурања квалитета - анализа и 

процена ситуације у односу на 

претходно дефинисане циљеве, 

захтеве и очекивања Универзитета 

Усклађивање Стратегије 

обезбеђења квалитета по 

захтевима нових ИСО 

стандарда.  

Декан, председник 

Комисије за квалитет ПФ и 

Центар за контролу 

квалитета са Комисијом за 

контролу квалитета универ. 

Трајно 

Анализа и усклађивање мера и 

субјеката обезбеђења квалитета на 

Факултету по примедбама 

Акредитационе комисије 

Мере и субјекти 

обезбеђења квалитета 

Декан, председник 

Комисије за квалитет 

ПФи Центар за контролу 

квалитета са Комисијом за 

контролу квалитета 

универзитета 

Март 2021 

Анализа и усклађивање акционог плана 

за спровођење стратегије квалитета 

наФакултету 

Акциони план за 

спровођење стратегије и 

одлуке о његовом усвајању 

и допунама 

Декан, председник 

Комисије за квалитет ПФ 

и Центар за контролу 

квалитета са Комисијом за 

контролу квалитета 

универ. 

Март 2021 

Припрема извештаја о примени  

Стандарда 1 за поступак 

самовредновања и акредитације 

Извештај о оцени 

система обезбеђења 

квалитета 

Декан, Центар са 

свим Комисијама и 

подкомисијама, 

представници 

Студентског 

парламента 

Септембар 

2021. 

 

 

 

 

 

     



   Стандард 2. СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА  

Активност Исход/Документ Одговорност/Реализација Рокови 

Анализа неопходности 

усклађивања постојећих 

стандарда и поступака за 

обезбеђење и унапређење 

квалитета високошколске 

установе 

Усвојени документ - Стандарди 

и поступци за обезбеђење и 

унапређење квалитета 

високошколске установе 

Декан, председник Комисије за 

квалитет ПФи Центар за 

контролу квалитета са 

Комисијом за контролу 

квалитета универ. 

 

Август 2021. 

Усклађивање плана рада и 

процедура за праћење и 

унапређење квалитета у 

оквиру стандарда квалитета 

Усвојени план рада и процедура 

за праћење и унапређење 

квалитета квалитета  у оквиру 

стандарда квалитета 

Декан, председник Комисије за 

квалитет и Центар за контролу 

квалитета са Комисијом за 

контролу квалитета универ. 

 

Март 2021. 

Припрема извештаја о 

раду Комисије за 

квалитет 

 

Усвојени годишњи извештаји о 

раду Комисије за квалитет 

Декан, председник Комисије за 

квалитет и Центар за контролу 

квалитета са Комисијом за 

контролу квалитета универ. 

Септембар 2021.. 

Припрема извештаја о 

примени  Стандарда 2  за 

поступак самовредновања и 

акредитације 

Извештај о оцени система 

обезбеђења квалитета 

Декан, Центар са свим 

Комисијама и 

подкомисијама, 

представници Студентског 

парламента 

Септембар 

2021. 

    

 

 

 

 

 



 Стандард 3. СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА  

Активност Исход/Документ Одговорност/Реализација Рокови 

Спровођење анкета за проверу 

осигурања квалитета у свим 

областима дефинисаним 

стандардима 

Документ о анализи резултата 

анкета и о усвајању корективних 

и превентивних мера 

 

Центар са свим Комисијама и 

подкомисијама, представници 

Студентског парламента 

Новембар - 

децембар 

2020.и мај-јун  

2021. 

Припрема извештаја о примени  

Стандарда 3 за поступак 

самовредновања и акредитације 

Извештај о оцени система 

обезбеђења квалитета 

Декан, Центар са свим 

Комисијама и 

подкомисијама, 

представници Студентског 

парламента 

Септембар 

2021. 

 

   Стандард 4. КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА  

Активност Исход/Документ Одговорност/Реализација Рокови 

Систематска провера и, 

изнова одређивање): 

 циљева студијског 

програма и њихове 

усклађености са 

основним задацима и 

циљевима  

 

Анализа усклађености циљева 

студијског програма са 

циљевима високог образовања 

 

Продекан за наставу, Комисија за 

квалитет, Центар за контролу 

квалитета са Комисијом за 

контролу квалитета универ. 

 

Август 2021.. 



 структуре и садржаја 

студијског програма у 

погледу односа 

општеакадемских, 

научностручних и 

стручно-апликативних 

дисциплина 

Припремљеност свих студијских 

програма за реакредитацију 
Продекани за наставу, Комисија за 

квалитет . 

 

Новембар 2021. 

 радног оптерећења 

студената мерено ЕСПБ 

Просечно трајање студија ОАС, 

МАС, ДАС 

Продекани за наставу, Комисија 

за квалитет, срудентска служба 
Септембар 2021. 

 исхода и стручности 

које добијају студенти 

када заврше студије и 

могућности 

запошљавања и даљег 

школовања 

Анализа резултата анкета о 

мишљењу дипломираних 

студената о квалитету 

студијског програма и 

постигнутим исходима учења 

Продекан за наставу, Комисија за 

квалитетПФ,  Комисија за 

акредитацију и самовредновање , 

Центар за контролу квалитета са 

Комисијом за контролу квалитета 

универ. 

 

Јул 2021. 

Усклађивање поступака за 

одобравање, праћење и 

контролу програма студија 

Анализа поступака за 

одобравање, праћење и 

контролу програма студија 

Продекан за наставу, Комисија 

за квалитет, Студентска служна 

 

Октобар 2021. 

Припрема извештаја о примени  

Стандарда 4 за поступак 

самовредновања и 

акредитације 

Извештај о оцени система 

обезбеђења квалитета 

Декан, Центар са свим 

Комисијама и 

подкомисијама, 

представници Студентског 

парламента 

Септембар 

2021. 

*ОАС-Основне академске студије, МАС-Мастер академске студије, ДС-Докторске академске студије, ДЛС-Студије на даљину 

  

 

    



Стандард 5. КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА  

Активност Исход/Документ Одговорност/Реализација Рокови 

Анализа да ли садржај курикулума 

и наставне методе за његову 

примену одговарају постизању 

циљева одговарајућих студијских 

програма и исхода учења 

Усклађеност садржаја 

курикулума и наставних метода 

за његову примену и циљева 

одговарајућих студијских 

програма и исхода учења 

 

Продекани, Комисија за ОАС, 

МАС, ДАС 

 

Септемабар 

2021. 

Анализа ефикасности пропорције 

различитих типова курсева 

(предавања, семинари, пракса, 

пројекти и др.) коју изводе 

наставници и сарадници, 

балансирана мерено исходима 

учења 

 

Извештај о спроведеној анализи 

баланса начина рада и исхода 

учења 

 

Комисија за ОАС, МАС , ДАС, 

 

Децембар  

2021. 

Активности на подстицању стицања 

активних компетенција наставника 

(анализа мера и метода за 

подстицање и њихова реализација) 

Доказ о спроведеним 

активностима којима се подстиче 

стицање активних компетенција 

наставника и сарадника 

Продекани за наставу, Комисија 

за квалитет ,  Комисија за 

акредитацију и самовредновање, 

Центар за контролу квалитета са 

Комисијом за контролу квалитета 

универ. 

Септембар 

2021. 

 

Анализа доступности и реализације 

плана рада на предметима и 

регуларности распореда наставе 

 

Процедуре и поступци који 

обезбеђују поштовање плана и 

распореда наставе 

Продекани за наставу, Комисија за 

ОАС, МАС, ДАС, Комисија за 

квалитет ,  Комисија за 

акредитацију и самовредновање , 

Центар за контролу квалитета 

 

Октобар 

2021.  

Припрема извештаја о 

примени  Стандарда 5 за 

поступак 

Извештај о оцени система 

обезбеђења квалитета 

Декан, Центар са свим 

Комисијама и 

подкомисијама, 

Септемба

р- 2021. 



самовредновања и 

акредитације 

представници 

Студентског парламента 

 

  Стандард 6. КВАЛИТЕТ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, УМЕТНИЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА  

 

Активност Исход/Документ Одговорност/Реализација Рокови 

Aнализа структурe и ресурсa за 

остваривање и организовање 

базичних, развојних и примењених 

истраживања и стручног рада и 

њихово усклађивање са 

нормативима 

Извештај структурe и ресурсa за 

остваривање и организовање 

базичних, развојних и 

примењених истраживања и 

стручног рада и њихово 

усклађивање са нормативима 

 

Продекан за МАС, ДАС и НИД,  

Комисија за квалитет ,  Комисија 

за акредитацију и 

самовредновање, Центар за 

контролу квалитета 

 

Фебруар 2021. 

Ревизија 

септембар 2021. 

Обезбеђивање услова за организовање 

базичних, развојних и примењених 

истраживања и стручног рада.  

Унапређен ниво 

научноистраживачког рада Продекан за МАС, ДС и НИД,  

Комисија за квалитет  

Јун 2021. 



Подстицајне мере за унапређење научног 

рада – ангажованост на публиковању 

радова запослених који су резултат 

покренутих пројеката.  

Публиковани радови запослених Продекан за МАС, ДС и НИД,  Комисија 

за квалитет 

Објавњена 

публикација Law-

and-new-

technologies 

22.12.2020. 

публиковано 9 

радова.  

Специјални број 

Мегатренд ревије 

Vol 17. No 4. 2020 

публиковано 7 

радова.  

 Одржан округли 

сто Правног 

факултета у сарадњи 

са Комисијом за 

нестала лица Владе 

РС 15.02.2021. 

Специјални број 

Мегатренд ревије 

Vol. No . 2021. 

публиковано 14. 

радова.  

План још један 

специјални број 

Мегатренд ревије, 

децембар 2021.  

Припрема документације за акредитацију 

НИО 

Акредитован Правни факултет за 

обављање научноистраживачке 

делатности 

Декан, Продекан за МАС, ДС и НИД,  

Комисија за квалитет 

Одлука о 

акредитацији бр. 

660-01-00014/30 од 

30.03.2021. 



 

Припрема извештаја - Списак 

текућих научноистраживачких 

пројеката 

Списак текућих 

научноистраживачких 

пројеката, чији су 

руководиоци наставници 

стално запослени у 

високошколској установи 

 

Продекан за МАС, ДАС и НИД 

 

Фебруар 2021. 

Ревизија 

септембар 2021. 

Припрема извештаја - Списак 

наставника и сарадника запослених 

, учесника у текућим домаћим и 

међународним пројектима 

Списак наставника и сарадника 

запослених у високошколској 

установи, учесника у текућим 

домаћим и међународним 

пројектима 

 

Продекан за МАС, ДАС 

и НИД, Центар за 

пројекте 

 

Фебруар 2021. 

Ревизија 

септембар 2021. 

 

Припрема извештаја - Збирни 

преглед научноистраживачких 

резултата 

Збирни преглед 

научноистраживачких 

резултата у установи у 

претходној календарској 

години према критеријумима 

Министарства 

 

Продекан за МАС, ДАС 

и НИД, Центар за 

пројекте 

Фебруар 2021. 

Ревизија 

септембар 2021. 

Припрема извештаја - Списак 

SCI/ ССЦИ-индексираних 

радова по годинама за 

претходни трогодишњи период 

Списак SCI/ ССЦИ-индексираних 

радова по годинама за претходни 

трогодишњи период 

 

Продекан за МАС, ДАС 

и НИД,  Центар за 

пројекте 

Фебруар 2021. 

Ревизија 

септембар 2021. 

 

Припрема извештаја - Списак 

стручних пројеката, Списак 

ментора 

Списак стручних пројекатата 

који се тренутно реализују на  

чији су руководиоци наставници 

стално запослени  

 

Продекан за МАС, ДАС 

и НИД, Центар за 

пројекте 

Фебруар 2021. 

Ревизија 

септембар 2021. 



Припрема извештаја - Однос 

наставника и сарадника 

укључених у пројекте у односу 

на укупан број наставника и 

сарадника на високошколској 

установи 

Однос наставника и сарадника 

укључених у пројекте у односу на 

укупан број наставника и 

сарадника на високошколској 

установи 

 

Продекан за МАС, ДАС 

и НИД, Центар за 

пројекте 

Фебруар 2021. 

Ревизија 

септембар 2021. 

Припрема извештаја - Однос броја 

SCI- индексираних  радова у 

односу на укупан број наставника и 

сарадника на високошколској 

установи 

Однос броја SCI-индексираних 

радова у односу на укупан 

број наставника и сарадника 

на високошколској установи 

 

Продекан за МАС, ДАС 

и НИД, Центар за 

пројекте 

 

Фебруар 2021. 

Ревизија 

септембар 2021. 

Припрема извештаја о 

испуњености Стандарда 6 
Извештај о самовредновању - 

Стандард 6 

Декан, Продекан за МАС, ДС и 

НИД,  Комисија за квалитет,  

Комисија за акредитацију и 

самовредновање , Центар за 

контролу квалитета 

Септембар 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Стандард 7. КВАЛИТЕТ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА  

 

Активност Исход/Документ Одговорност/Реализација Рокови 

Анализа и оцена: 

јавности поступка и услова за 

избор наставника и сарадника; 

усаглашености поступка избора 

са предлогом критеријума 

Националног савета за високо 

образовање; 

систематског праћења и 

подстицања педагошких 

истраживачких и стручних 

активности наставника и 

сарадника; 

дугорочне политике селекције 

наставничког и истраживачког 

подмлатка; 

обезбеђења перманентне 

едукације и усавршавања; 

повезаности образовног рада са 

истраживањем на пројекту и 

радом у привреди; 

вредновања педагошких 

способности; 

вредновања истраживачких 

способности; 

уважавања мишљена студената о 

педагошком раду наставника и 

сарадника. 

 

Извештај о самовредновању 

 

Продекани за наставу, Комисија 

за квалитет,  Комисија за 

акредитацију и самовредновање 

, Центар за контролу квалитета 

са ККК универзитета 

 

Септембар 

2021. 

Припрема извештаја - Преглед 

броја наставника по звањима и 

статус наставника у 

високошколској установи 

Преглед броја наставника по 

звањима и статус наставника у 

високошколској установи 

Продекани за наставу, 

Секретар  факулте та  

Септембар 

2021. 



Припрема извештаја - Преглед 

броја сарадника и статус 

сарадника у високошколској 

установи 

Преглед броја сарадника и 

статус сарадника у 

високошколској установи 

Продекани за наставу, 

Секретар  факулте та  

Септембар 

2021. 

Припрема извештаја - 

Правилник о избору 

наставника и сарадника 

Правилник о избору 

наставника и сарадника 

Савет , Комисија за 

квалитет ,  Центар за 

контролу квалитета са 

Комисијом за контролу 

квалитета универ. 

Реализовано 

10.07.2020. 

Припрема извештаја - 

Однос укупног броја 

студената и броја 

запослених наставника на 

нивоу установе 

 

Однос укупног броја студената 

(одобрен акредитацијом 

помножен са бројем година 

трајања студијског програма) и 

броја запослених наставника 

установе 

Продекани за наставу, 

Комисије за ОАС, МАС, ДАС, 

Секретар  факулте та  

 

Септембар 

2021. 

Расписати конкурс за пријем нових 

наставника и сарадника Пријем нових наставника и сарадника 

са компетенцијама 

Продекани за наставу, Н Н В ,  

Комисија за квалитет 

Конкурс 28. јун 

2021. Окончање 

избора септембар 

2021.  

Мотивација и подстицање квалитета 

наставника и сарадника.  

 

Унапређене компетенције наставника и 

сарадника  

 

Декан, продекани, Комисија за 

квалитет 

 

 

Јул 2021 

 

 

 



Припрема извештаја о 

испуњености Стандарда 7 
Извештај о самовредновању - 

Стандард 7 

Декан, Продекан за МАС, ДС и 

НИД,  Комисија за квалитет 
Септембар 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандард 8. КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА  

 

Активност Исход/Документ Одговорност/Реализација Рокови 

Анализа и оцена: 

процедуре пријема студената; 

једнакости и равноправности 

студената, укључујући и 

студенте са посебним потребама; 

рада на планирању и развоју 

каријере студената; 

доступности информација о 

студијама; 

доступности 

процедура и 

критеријума 

оцењивања; 

метода и критеријума 

оцењивања по 

предметима, 

програмима, годинама, 

уз корективне мере; 

усклађености метода 

оцењивања са исходима 

студијског програма; 

објективности и принципијелности 

наставника у процесу оцењивања; 

праћења пролазности студената 

по предметима, програмима и 

годинама, уз корективне мере; 

студентског организовања и 

учествовања у одлучивању. 

 

Извештај о самовредновању 
 

Продекани за наставу, Комисија 

за квалитет ,  Комисија за 

акредитацију и самовредновање , 

Центар за контролу квалитета са 

Комисијом за контролу квалитета 

универ. 

 

Јун 2021. 



Припрема извештаја - Преглед броја 

студената по нивоима, студијским 

програмима и годинама студија на 

текућој школској години 

Преглед броја студената по 

нивоима, студијским програмима 

и годинама студија у текућој 

школској години 

 

Продекани за наставу, 

Студентска служба 

 

Септембар 2021. 

Припрема извештаја - 

Стопа успешности 

студената 

Стопа успешности студената 
Продекани за наставу, 

Студентска служба 

Септембар 2021. 

Припрема извештаја - Број 

студената који су уписали 

текућу школску годину у 

односу на остварене ЕСПБ 

бодове 

Број студената који су уписали 

текућу школску годину у односу 

на остварене ЕСПБ бодове 

Продекани за наставу, 

Студентска служба 

Септембар 2021. 

Анализа и оцена 

усаглашености документа - 

Правилник о процедури 

пријема студената 

Правилник о процедури пријема 

студената 

Продекани за наставу, Комисија за 

квалитет ,  Комисија за 

акредитацију и самовредновање , 

Центар за контролу квалитета 

Јун 2021. 

 

Анализа и оцена усаглашености 

документа 

- Правилник о оцењивању 

Правилник о оцењивању 
Продекани за наставу, Комисија за 

квалитет   

Јун 2021. 

Анализа и оцена усаглашености 

документа 

- Процедуре и корективне мере у 

случају неиспуњавања и 

одступања од усвојених процедура 

оцењивања 

Процедуре и корективне мере у 

случају неиспуњавања и 

одступања од усвојених процедура 

оцењивања 

Продекани за наставу, Комисија за 

квалитет ,   

 

Јун 2021. 



Припрема извештаја о 

испуњености Стандарда 8 
Извештај о самовредновању 

Продекани за наставу, Комисија за 

квалитет , 
Септембар 2021. 

 

    Стандард 9. ОБЛАСТ - КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И  

                                          ИНФОРМАТИЧКИХ РЕСУРСА 

 

Активност Исход/Документ Одговорност/Реализација Рокови 

Обезбедити допуну библиотечког фонда 

књигама које су после селидбе 

депоноване у магацину 

Употпун библиотечки фонда. 

Факултет сада расположе са 1291. 

Библиотечком јединицом. 

Декан, продекани за наставу, 

Комисија за квалитет, библиотекар 

Реализовано 

Иновирати Књиге предмета у смислу 

актуелности обавезне литературе и исту 

укључити у књижни фонд библиотеке 

Правног факултета. 

Урађене су корекције књиге 

предмета на сва три нивоа студија и 

набављена је актуелна литература 

(најновија издања) 

Декан, продекани за наставу, 

Комисија за квалитет, библиотекар, 

руководство Универзитета и 

Финансијски сектор 

Реализовано 



Претплата на стручне часописе из 

области правних наука 

Приступ најновијим часописима из 

области правних наука Декан, продекани за наставу, 

Комисија за квалитет, библиотекар, 

руководство Универзитета и 

Финансијски сектор 

Реализовано 

Факултет је склопио 

уговор о пословној 

сарадњи бр. 3182/20 од 

17.12.2020. са 

Институтом за српску 

културу 

Приштина/Лепосавић. 

Предмет уговора је 

размена библиотечког 

фонда и омогућавање 

наставницима, 

стручним сарадницима 

и студентима Правног 

факултета да користе 

библиотечки фонд и 

базе Института, да 

имају приступ 

електронским 

сервисима за 

претраживање домаћих 

и страних научних 

публикација (часописа и 

књига). 

Студентима је омогућен 

приступ електронским 

базама за претраживање 

76 реномираних 

научних часописа из 

области правних наука. 



Обезбедити иновирање постојећег 

књижног фонда најновијом литературом 

Обезбеђена савремена обавезна и 

допунска литература по наставном 

програму 

Декан, продекани за наставу, 

Комисија за квалитет, библиотекар, 

руководство Универзитета и 

Финансијски сектор 

Јул 2021.  

Обезбедити одговарајући простор за 

читаоницу која ће бити намењена 

студентима Правног факултета 

Обезбеђен простор Декан, продекани за наставу, Комисија 

за квалитет, библиотекар, руководство 

Универзитета 

Реализовано  

 

Годишња анализа рада библиотеке, 

анализа доступности уџбеника, 

приступности електронским базама и 

квалитета  

информатичких ресурса 

Увид у потребу набавке одређене 

литературе 

 

Библиотека факултета и 

Универзитета, Продекани, Комисија 

за контролу квалитета Факултета и 

Универзитета. 

 

Јануар- март  

сваке године 

Обезбедити информатичку 

опрему-рачунаре новије 

генерације 

Обезбеђена одговарајућа 

информатичка опрема 

Руководство Универзитета и 

факултета 

Урађено 

Универзитет је пренео 

Факултету на 

коришћење 19 

рачунара и то 19 PC I3 

и 4 PC I2. 

Континуирана активност на 

унапређењу библиотечког фонда и 

информатичких ресурса 

Обезбеђена савремена обавезна и 

допунска литература по наставном 

програму и адекватна 

информатичка опремљеност 

Факултета  

Декан, продекани за наставу, 

Комисија за квалитет, 

библиотекар, руководство 

Универзитета и Финансијски 

сектор 

Трајни задатак 

 

Припрема извештаја о 

испуњености Стандарда 9. 

 

Извештај о самовредновању 
Библиотека, Продекан за НИД, 

Продекан за наставу, Комисијом за 

контролу квалитета Универзитета. 

 

Септембар 2021. 

 

 

 

 

 



Стандард 10. KВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ВИСОКОШКОЛСКОМ УСТАНОВОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ  

 

Активност Исход/Документ Одговорност/Реализација Рокови 

Анализа и оцена ефикасности 

организационе структуре  

Извештај о анализи и оцени, усклађивање 

организационе структуре  
Декан, продекани, Савет, 

Комисија за квалитет 

Септембар 

2021. 

Праћење и оцењивање квалитета 

управљања установом уз мере за 

унапређење 

Извештај о анализи и оцени процеса 

праћења и оцењивања квалитета управљања  

Декан, продекани, Савет, 

Комисија за квалитет 

Септембар 2021. 

Праћење и оцењивање квалитета 

рада стручних служби и 

ненаставног особља, уз мере за 

унапређење 

Извештај о анализи и оцени процеса 

праћења и оцене квалитета рада стручних 

служби и ненаставног особља 

Декан, продекани, Савет, 

Комисија за квалитет 

Септембар 2021. 

Дефинисаност и доступност 

услова за напредовање 

ненаставног особља, перманентно 

усавршавање и образовање 

ненаставног особља 

Извештај о условима за напредовање 

ненаставног особља 

Декан, продекани, Савет, 

Комисија за квалитет 

Септембар 2021. 

 

Припрема извештаја 

Број ненаставних радника стално 

запослених у ВУ у оквиру одговарајућих ОЈ  

Шематска организациона структура 

високошколске установе 

-Aнализа резултата анкете студената о 

процени квалитета рада органа управљања и 

рада стручних служби 

 

Продекан за наставу, Комисија 

за квалитет, Секретар 

факултета 

Септембар 2021. 

Припрема извештаја о 

испуњености Стандарда 

10 

Извештај о самовредновању Продекан за наставу, Комисија 

за квалитет, Секретар 

факултета 

Септембар 2021. 

 

  



 

Стандард 11. КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ  

 

Активност Исход/Документ Одговорност/Реализација Рокови 

Анализа усклађености просторних 

капацитета са укупним бројем 

студената, адекватности техничке, 

лабораторијске и остале опреме, 

усклађености капацитета опреме 

са бројем студената; 

Извештај о анализи усклађености 

просторних капацитета са 

укупним бројем студената, 

адекватности техничке, 

лабораторијске и остале опреме, 

усклађености капацитета опреме 

са бројем студената 

 

Декан, продекани, Комисија за 

акредитацију и самовредновање, 

Секретар факултета 

Фебруар 2021. 

Ревизија 

септембар 

2021. 

Припрема документа Извештај- укупна површина  
Комисија за квалитет, Секретар 

факултета 

Фебруар 

2021. 

Ревизија 

септембар 

2021. 

 

Припрема документа 

Листа опреме у власништву 

високошколске установе која се 

користи у наставном процесу и 

научноистраживачком раду 

Продекани, Комисија за квалитет, 

Секретар факултета 

Фебруар 

2021. 

Ревизија 

септембар 

2021. 

Припрема документа Наставно-научне и стручне базе 
Библиотека, Центар за 

контролу квалитета 

Фебруар 

2021. 

Ревизија 

септембар 

2021. 

План набавке рачунарске опреме Извештај о рачунарској опреми 
Декан, продекани, Финансијски 

сектор 

Фебруар 2021. 

Ревизија 

септембар 

2021. 



Припрема извештаја о 

испуњености Стандарда 11 
Извештај о самовредновању Центар за контролу квалитета, 

Комисија за акредитацију и 

самовредновање  

Септембар 

2021. 

 

 

 

  Стандард 12. ФИНАНСИРАЊЕ  

 

Активност Исход/Документ Одговорност/Реализација Рокови 

 

Припрема документа 
Финансијски план 

Финансијски извештај за 

претходну календарску годину 

Декан, Центар за контролу 

квалитета 

Децембар 2020. 

Припрема извештаја о 

испуњености Стандарда 12 
Извештај о самовредновању 

Декан , Директор финансија, 

Центар за контролу квалитета 
април 2021. 

 

 

 

 

 Стандард 13. УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА 

 

Активност Исход/Документ Одговорност/Реализација Рокови 

 

Организација и спровођење анкете и 

обезбеђење резултата анкете 

доступним јавности. 

 

Анкете студената о оцени 

квлаитета наставног процеса 

Продекани за наставу, 

Комисија за квалитет, 

Студентски парламент 

Децембар 2020. и 

јул 2021. 

Учешће студената у 

телима за обезбеђење 

квалитета 

Правилник о квалитету, Статут  
Центар за контролу 

квалитета 
Стално  



Припрема извештаја о 

испуњености Стандарда 13 
Извештај о самовредновању 

Декан , председник 

Студентског парламента, 

Комисија за квалитет 

Септембар 2021. 

 

     

 

 

Стандард 14. СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА  

 

Активност Исход/Документ Одговорност/Реализација Рокови 

 

Ажурирање портала и свих јавних 

докумената   

На Интернет порталу 

презентована су сва документа 

Система квалитета 

Универзитета и Факултета и 

документа из процеса 

акредитације и 

самовредновања 

Декан, задужено лице из ИТ 

службе 

Септембар 2021. 

Припрема извештаја о 

испуњености Стандарда 14 
Извештај о самовредновању 

Декан, Комисија за квалитет 
Септембар 2021. 

 

 

 



 


