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На основу члана 149 Статута Универзитета у Београду – Физичког факултета, Наставно-
научно веће на седници одржаној 16. септембра 2020. године, донело је 
 
 

 

ПРАВИЛНИК 
 

О ПОСТУПЦИМА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ  КВАЛИТЕТА  
НА ФИЗИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ 

 
 
 

Члан 1. 
 
 Овим правилником дефинишу се органи и тела одговорни за праћење, унапређење и 
развој квалитета на Универзитету у Београду - Физичком факултету (у даљем тексту: Факултет), 
њихова надлежност и начин рада, начин провере утврђених стандарда квалитета, начин и 
поступак обезбеђења квалитета на Факултету и друга питања од значаја за унапређивање 
квалитета рада на Факултету. 
 

 
Члан 2. 

 
 Факултет обезбеђује квалитет високог образовања (студијских програма, наставе, 
истраживања, услова рада и слично) у складу са међународно прихваћеним документима у 
области високог образовања, Законом о високом образовању, Правилником о стандардима за 
самовредновање и оцењивање квалитета, Правилником о стандардима и поступку за спољашњу 
проверу квалитета, Правилником о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма, 
Правилником о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа, као и општим 
актима Универзитета и Факултета којима се ова материја ближе уређује.  
 

 
Члан 3. 

 
 Обезбеђивање и вредновање квалитета на Факултету обухвата утврђене области 
обезбеђења квалитета, а то су: 

– студијски програми; 
– наставни процес; 
– научно-истраживачки и стручни рад; 
– сарадња са образовним и научно-истраживачким организацијама; 
– наставници и сарадници; 
– студенти; 
– уџбеници, литература, библиотечки и информатички ресурси, 
– простор и опрема; 
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 – управљање Факултетом и ненаставна подршка; 
 – учешће студената у самовредновању и провери квалитета; 
 – финансирање. 

 
 

Члан 4. 
 
 Ради праћења, контроле и развоја квалитета процеса рада на Факултету образоване су: 

– Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету и 
– Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету. 

 
Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету је стручни и саветодавни 

орган 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; 
4) прати остваривање Стратегије за обезбеђење квалитета на Факултету и предлаже мере 

и активности у циљу побољшања квалитета. 
 
 Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету је стручни и 
саветодавни орган Већа који: 
1) прати и анализира студијски програм 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. 
 
 Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету има 9 чланова и то 6 из 
редова наставника и сарадника, 1 представника ненаставног особља  и 2 представника  студената 
Факултета. Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе на Факултету има 5 чланова и то 
4 из редова наставника и сарадника и 1 представника студената Факултета. Чланове комисија  из 
редова стално запослених на Факултету бира Наставно-научно веће Факултета и њихов мандат 
траје 3 године. Студенте који су чланови комисија бира Студентски парламент Факултета на 
период од годину дана.  
 
       Комисије најмање једном годишње извештавају Веће о стању обезбеђења и унапређења 
квалитета на Факултету. 

 
 

Члан 5. 
 
 Факултет је обавезан да спроводи поступак самовредновања и оцене квалитета у 
интервалима од три године. 
 Поступак самовредновања се може спроводити и у краћим интервалима у појединим 
областима из члана 3 овог Правилника у складу са планом рада комисија из члана 4 и одлуком 
Наставно-научног већа Факултета. 
 
 

 



3 
 

Члан 6. 
 
 Субјекти обезбеђења квалитета су сви запослени и студенти на Факултету. Они остварују 
своја права и обавезе кроз учешће у раду органа и стручних тела Факултета. 
 Органи и стручна тела, која су управна структура обезбеђења квалитета, су: управа 
Факултета (декан и продекани), Савет, Наставно-научно веће,  Студентски парламент и комисије за 
обезбеђење и унапређење квалитета. Поред тога, за обезбеђење квалитета у одређеној области 
задужене су катедре Факултета, Изборно веће, Комисије за студије I, II и III степена и Комисија за 
библиотечку и издавачку делатност. 
 Права и обавезе субјеката обезбеђења квалитета регулисана су Статутом и другим општим 
актима Факултета. 
 
 

Члан 7. 
 
 Основни инструменти евалуације су анкете. 
 Анкете студената садрже податке о студијским програмима, условима и организацији 
студирања, педагошком раду наставника и сарадника, литератури и уџбеницима, библиотечким и 
информатичким ресурсима.  
 Анкете запослених садрже податке о  студијским програмима, условима и организацији 
рада,  научно-истраживачком раду и стручном усавршавању, финансирању и управљању.  
 
 

Члан 8. 
 
 Вредновање и унапређивање квалитета остварује се на основу објективних показатеља и 
анкетирањем студената, наставног и ненаставног особља. 
 Студентско вредновање педагошког рада наставника спроводи се два пута годишње. 
 Факултет спроводи анкете студената у складу са општим актима Универзитета и Факултета, 
које обухватају све студенте свих година студија. Ова анкета обухвата сет дефинисаних питања 
којима је покривен целокупан наставни процес на Факултету са посебним нагласком на оцену 
педагошког рада наставника. У анкету може бити укључен и један број отворених питања за 
студенте. 
 
 

Члан 9. 
 
 Факултет обезбеђује редовну повратну информацију од послодаваца, представника 
Националне службе за запошљавање, својих бивших студената и других одговарајућих 
организација о компетенцијама свршених студената. 
 
 

Члан 10. 
 
 На основу прикупљених података и резултата добијених њиховом обрадом у поступку 
самовредновања Факултета Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета на Факултету 
сачињава писмени извештај који садржи: 
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 – оцену испуњености прописаних стандарда у свим областима обезбеђења квалитета 
односно у појединим областима уколико се врши парцијално самовредновање; 

– оцену квалитета рада на Факултету имајући у виду све аспекте активности; 
– документоване податке на основу којих су изведене оцене; 
– методом SWOT анализе анализирају се и квантитативно оцењују прописани елементи 

из сваког од стандарда и 
– предлог мера и активности за унапређење квалитета на основу урађене SWOT анализе. 

 Извештај из става 1 овог члана усваја Наставно-научно веће Факултета. 
 
 

Члан 11. 
 
 Наставно-научно веће Факултета најмање једном годишње разматра стање у погледу 
обезбеђења и достигнутог нивоа квалитета на Факултету и по потреби утврђује мере које је 
потребно спровести ради отклањања уочених слабости као и за унапређење квалитета. 
 

Члан 12. 
 
 Факултет обезбеђује и трајно чува целокупну документацију везану за све активности и 
процедуре у поступку обезбеђивања и унапређења квалитета. 
 Документација из става 1 овог члана обезбеђује се и у електронској форми.  
 Сажети извештај о самовредновању и одлука Наставно-научног већа о оцени квалитета 
објављује се на интернет страници Факултета. 
 
 

Члан 13. 
 
 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли односно 
на сајту Факултета. 
 
 
         Декан Физичког факултета 
 
              Проф. др Иван Белча 


