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П Р Е Д Л О Г 

 

 

 

 

 

На основу члана 25. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - 

др. пропис и 73/18), Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање 

квалитета високошколских установа (“Сл. гласник РС”, бр.13/19) и члана 58. Статута 

Саобраћајног факултета, Наставно научно веће факултета на седници одржаној 

_____________године, донело је 

 

 

 

ПРАВИЛНИК О САМОВРЕДНОВАЊУ 

НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНОМ 

ФАКУЛТЕТУ 
 

 

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником уређује се самовредновање и оцењивање квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада на Саобраћајном факултету (у даљем тексту: 

Факултет). 

 

Правилник регулише питања вредновања од стране студената, самовредновања од 

стране запослених на Факултету, вредновања од стране дипломираних студената 

Факултета, као и вредновања од стране послодаваца дипломираних студената. 

Члан 2. 

Поступак самовредновања и оцењивања квалитета спроводи се у циљу провере 

реализације Стратегије обезбеђења квалитета, Стандарда и поступака за обезбеђење и 

унапређење квалитета, функционисања система обезбеђивања квалитета, као и 

побољшања квалитета студијских програма, наставе и услова рада. 

 

Резултати самовредновања и оцене квалитета Факултета представљају извор података 

за унутрашњу и спољашњу проверу квалитета и вредновање Факултета. 

 

ВРЕМЕ У КОМЕ СЕ СПРОВОДИ ПОСТУПАК САМОВРЕДНОВАЊА 

Члан 3. 

Поступак за самовредновање и оцену квалитета спроводи се периодично. 

 

Поступак за самовредновање и оцену квалитета спроводи се у четвртој години од 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df38099%26action%3Dpropis%26path%3D03809901.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+visokom+obrazovanju%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df54445%26action%3Dpropis%26path%3D05444501.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+visokom+obrazovanju%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
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акредитације Факултета, односно студијских програма, за период од претходне три 

године и извештај о поступку и резултатима самовредновања, као и друге податке од 

значаја за оцену квалитета, објављује на свом сајту и доставља Националном 

акредитационом телу. 

 

Факултет спроводи следећи поступак самовредновања у току припреме поновне 

акредитације Факултета, односно студијских програма, за период од претходне три 

године и извештај о поступку и резултатима самовредновања, као и друге податке од 

значаја за оцену квалитета, објављује на свом сајту и предаје Националном 

акредитационом телу у оквиру документације за акредитацију. 

 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Члан 4. 

Инструменти за самовредновање су: непосредан увид, упитници који се користе у 

анкетама и анализа документације о раду. 

 

Поступак анкетирања организују и спроводе Комисија за обезбеђење и унапређење 

квалитета система високог образовања и научноистраживачког рада и Комисија за 

праћење и унапређење квалитета наставе. 

 

Састав, број чланова и надлежност Комисија из става 2. овог члана утврђен је Статутом 

Факултета. 

 

ВРЕДНОВАЊЕ ОД СТРАНЕ СТУДЕНАТА 

Члан 5. 

Факултет, у поступку самовредновања, организује и спроводи анкетирање студената. 

 

Анкетирање студената је анонимно. 

 

У анкетирању учествују само студенти који присуствују настави, у терминима 

дефинисаним у Акционом плану. 

 

Анкетирање се спроводи у складу са посебним упутством и на начин који обезбеђује 

услове учествовања студената. 

 

ИЗВЕШТАЈ О ВРЕДНОВАЊУ ОД СТРАНЕ СТУДЕНАТА 

Члан 6. 

Комисијa за обезбеђење и унапређење квалитета система високог образовања и 

научноистраживачког рада и Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе, 

после спроведеног поступка анкетирања, обрађују податке, анализирају их и 

припремају извештај о резултатима поступка анкетирања студената у поступку 

самовредновања. 

 

Садржина Извештаја о резултатима вредновања студената утврђена је Правилником о 
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обезбеђењу квалитета. 

 

Извештај о резултатима студентског вредновања Комисије достављају Наставно-

научном већу Факултета. 

 

На основу члана 13. Правилника о обезбеђењу квалитета, комисије из става 1. овог 

члана предлажу одговарајуће мере за побољшање квалитета свих параметара који су 

били предмет оцене студената. 

 

САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА ФАКУЛТЕТУ 

Члан 7. 

Самовредновање запослених обухвата наставнике, сараднике, ненаставно особље, 

органе управљања и органе пословођења. 

 

Самовредновање запослених на Факултету спроводи се појединачним анкетирањем 

(скале процене задовољства послом и других аспеката професионалног деловања), по 

службама, дискусијом на седницама Наставно - научног већа, као и на радним 

састанцима заједничких служби. 

 

Комисијa за обезбеђење и унапређење квалитета система високог образовања и 

научноистраживачког рада испитује радну климу, задовољство запослених условима за 

рад, усавршавањем, социјалним односима, зарадом, могућностима за лични и 

професионални развој на послу и материјално-техничким ресурсима рада. 

 

Запослени оцењују квалитет рада служби и квалитет рада руководилаца и органа 

управљања. 

 

За испитивање се користе одговарајуће скале процене и упитници.  

 

ВРЕДНОВАЊЕ ОД СТРАНЕ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА 

 

Члан 8. 

 

Факултет обезбеђује редовну повратну информацију од стране дипломираних 

студената, односно студената који су одбранили завршни и мастер рад о квалитету 

студија и студијских програма.  

 

Факултет организује и спроводи анкетирање дипломираних студената Факултета који 

су завршили основне академске, односно мастер академске студије на свим модулима 

које Факултет реализује. 

 

Овај вид вредновања врши се на основу посебног упитника. 

 

Комисијa за обезбеђење и унапређење квалитета система високог образовања и 

научноистраживачког рада и Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе, на 

основу усвојеног извештаја о вредновању од стране дипломираних студената, 
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предлажу мере за побољшање квалитета студијских програма, наставног процеса и 

компетенције свршених студената. 

 

ВРЕДНОВАЊЕ ОД СТРАНЕ ПОСЛОДАВАЦА ДИМПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА 

Члан 9. 

Факултет обезбеђује редовну повратну информацију од послодаваца, представника 

Националне службе за запошљавање, својих бивших студената и других одговарајућих 

организација о квалитету студија и својих студијских програма. 

 

Факултет организује и спроводи анкетирање послодаваца дипломираних студената. 

 

Овај вид вредновања врши се на основу посебног упитника. 

 

Комисијa за обезбеђење и унапређење квалитета система високог образовања и 

научноистраживачког рада и Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе, на 

основу резултата вредновања дипломираних студената од стране њихових 

послодаваца, предлажу мере за побољшање квалитета студијских програма, наставног 

процеса и компетенција дипломираних студената. 

 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 

Члан 10. 

Извештаји о резултатима вредновања студената, самовредновања запослених и 

вредновања квалитета свршених студената од стране послодаваца укључују се у 

укупан Извештај о самовредновању који садржи: 

1. оцену испуњености усвојених стандарда у свим областима обезбеђења 

квалитета односно у појединим областима уколико се врши парцијално 

самовредновање; 

2. оцену квалитета рада на Факултету имајући у виду све аспекте активности; 

3. документоване податке на основу којих су изведене оцене; 

4. предлог мера за побољшање квалитета. 

 

ЦИЉЕВИ ДОНОШЕЊА ИЗВЕШТАЈА О САМОВРЕДНОВАЊУ 

Члан 11. 

Извештај о самовредновању треба да омогући Факултету да провери квалитет својих 

студијских програма и квалитет диплома које студенти стичу, да омогући Факултету да 

планира промене наставног процеса, да планира будуће деловање у циљу општег 

побољшања квалитета, да пружи информације будућим послодавцима о знањима и 

вештинама које студенти стичу на Факултету. 

 

Извештај о самовредновању у поступку акредитације Факултета треба да омогући 

рецензентима да стекну тачан увид у стање на Факултету, у циљу формирања правилне 

и потпуне оцене о квалитету Факултета и његових студијских програма. 

 

САДРЖИНА ИЗВЕШТАЈА О САМОВРЕДНОВАЊУ 
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Члан 12. 

Извештај о самовредновању садржи податке којима Факултет исказује: 

1. свој развој, организацију и функционисање; 

2. квалитет својих студијских програма; 

3. квалитет свог наставног процеса; 

4. квалитет научноистраживачког и стручног рада наставника и сарадника   ; 

5. квалитет својих наставника и сарадника; 

6. квалитет литературе, библиотечких и информатичких ресурса којима Факултет 

располаже; 

7. квалитет управљања и ненаставног особља; 

8. квалитет простора и опреме и 

9. квалитет финансирања. 

 

ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ ИЗВЕШТАЈА О САМОВРЕДНОВАЊУ 

Члан 13. 

Поступак припреме Извештаја о самовредновању спроводе, на основу члана 10. 

Правилника о обезбеђењу квалитета, Комисијa за обезбеђење и унапређење квалитета 

система високог образовања и научноистраживачког рада и Комисија за праћење и 

унапређење квалитета наставе. 

 

УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О САМОВРЕДНОВАЊУ 

Члан 14. 

Извештај о самовредновању разматра и усваја Наставно-научно веће Факултета. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15. 

Усвојени Извештај о самовредновању Факултет доставља Националном 

акредитационом телу. 

Члан 16. 

Усвојени Извештај о самовредновању Факултет, ради информисања академске, 

стручне и опште јавности, објављује на званичној интернет страници Факултета. 

Члан 17. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Факултета. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА 

___________________________________ 

Проф. др Небојша Бојовић, 

дипл.инж.саобр. 


