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ПРАВИЛНИК О ОБЕЗБЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА И ПОСТУПКУ САМОВРЕДНОВАЊА

Број: 01-129/16
Датум: 14.9.2011. године
На основу члана 15 став 1, члана 17 став 2 и члана 48 став 3 тачка 3 Закона о високом
образовању („СЛ. Гласник РС“ број 76/2005, 100/2007 ‐аутентично тумачење, 97/2008 и
44/2010), члана 73 став 1 и члана 175 став 2 Статута Универзитета у Новом Саду (Савет
Универзитета, 28. децембар 2010. године) и Правилника о раду одбора за обезбеђење квалитета
и интерну евалуацију, Сенат Универзитета у Новом Саду на 32. седници одржаној 13.
септембра 2011. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ОБЕЗБЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА И ПОСТУПКУ САМОВРЕДНОВАЊА
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овим правилником дефинишу се основни приоритети у области унапређења квалитета
и поступак самовредновања на Универзитету у Новом Саду (у даљем тексту: Универзитет).
Члан 2
Области обезбеђења квалитета и поступка самовредновања су:
1. студијски програми
2. настава
3. истраживања
4. сарадња
5. уџбеници и литература
6. вредновање студената
7. ресурси
8. ненаставна подршка
9. услови студирања
10. процес управљања
11. култура квалитета
За сваку област обезбеђења квалитета одређују се субјекти који учествују у поступку
обезбеђења квалитета и индикатори на основу којих се даје оцена квалитета.
Субјекти могу бити наставно и ненаставно особље запоселно на факултетима или
Универзитету, студенти и послодавци.
За сваку област обезбеђења квалитета Одбор за обезбеђење квалитета и интерну
евалуацију (у даљем тексту Одбор) дефинише процедуре обезбеђења квалитета. Процедуре
доноси и периодично преиспитује Одбор.
Одбор доноси листу индикатора који се могу користити у поступку самовредновања.
Члан 3
Одбор, као помоћни орган Сената, руководи свим активностима везаним за поступке
обезбеђења квалитета на Универзитету , предлаже годишњи план Сенату и подноси годишње
извештаје о стању квалитета на Универзитету које подноси Сенату.
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Одбор на захтев ректора или Сената може спровести ванредну проверу квалитета или
преиспитивање денетих процедура за обезбеђење квалитета.
Надлежности Одбора у области обезбеђења квалитета ближе су дефинисане
Правилником о раду Одбора.
Одбор доноси одлуке које ће активности реализовати у оквиру Центра за квалитет
Универзитета.
Организациона шема тела и органа укључених у обезбеђење квалитета саставни је део
овог Правилника.
Инструменти поступка самовредновања
Члан 4
Инструменти којима се спроводи поступак самовредновања су:
1. анкете
2. статистика испитних рокова
3. статистика Завода за тржиште рада
4. статистика библиотека на Универзитету, факултетима и институтима
5. статистика активности студентских организација
6. статистика научноистраживачких разултата
7. годишњи извештаји Комисија за квалитет на факултететима у саставу Универзитета
и руководилаца организационих јединица у саставу Универзитета
Садржај анкета, као и начин и време прикупљања анкета из члана 4 став 1 тачка
1 овог Правилника Одбор прописује посебним општим актом.
Садржај и време прикупљања статистичких података из члана 4 став 1 тачка 2 овог
Правилника прописује Одбор посебним општи актом.
Садржај инструмената из члана 4 став 1 овог Правилника, начин и време прикупљања
истих детаљније се уређују посебним процедурама за поједине области обезбеђења квалитета.
Посебним процедурама из става 4 овог члана могу се дефинисати и други инструменти
за поступак самовредновања.
Процедура за појединачне области обезбеђења квалитета.
Члан 5
Одбор именује одговорна тела и појединце за припрему процедуре за појединачне
области квалитета.
Одбор доноси процедуре, предлаже преиспитивање, допуне и измене процедура из
става 1 овог члана.
Процедуре садрже детаљан опис субјеката, индикатора и активности везаних за област
квалитета коју регулишу.
Поступак самовредновања
Члан 6
Одбор припрема и подноси Сенату Универзитета на усвајање план годишњих
активности за потребе самовредновања за сваку школску годину.
Одбор припрема и подноси Сенату Универзитета извештај сваке школске године о
реализацији активности које су предвиђене планом.
Одбор посебно сачињава извештаје о активностима у поступку самовредновања сваке
школске године који ће бити саставни део завршног извештај о самовредновању.
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Завршни извештај о самовредновању Одбор припрема и подноси Сенату на усвајање
најмање једном у три године.
Завршни извештај о самовредновању мора да садржи приказ стања квалитета у свим
областима обезбеђења квалитета наведеним у члану 2 овог Правилника, статистичке
показатеље, истакнуте предности и недостатке, као и предлог мера за побољшање квалитета.
Одбор доноси посебну процедуру за писање извештаја о самовредновању.
Завршне одредбе
Члан 7
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
Правилник ће се објавити на интернет страници Универзитета у Новом Саду и
достављањем факултетима.

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Проф. др Мирослав Весковић, с.р.
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