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III  ЗАСТУПАЊЕ ФАКУЛТЕТА 

Члан 17. 

Факултет заступа и представља декан Факултета, без ограничења. 

У случају његове одсутности Факултет заступа и представља продекан кога декан овласти.  
 

Члан 18. 

Декан Факултета своја овлашћења заступања може пренети другом лицу путем писменог 
пуномоћја за закључивање уговора, предузимање других правних радњи, односно закључивање 
појединачних врста уговора и других појединачних правних радњи, као и за заступање пред 
судовима и другим надлежним органима.  

Пуномоћје се не може преносити на трећа лица. Пуномоћјем декан утврђује садржај, обим, 
време трајања и одговорност за прекорачење овлашћења датих пуномоћјем. 

Декан може посебним актом овластити продекана и секретара Факултета да потписују уговоре, 
уверења и друге акте у складу са законом и овим Статутом. 
 
IV  САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Члан 19. 

Факултет спроводи поступак самовредновања студијских програма, наставе, педагошког рада 
наставника, услова рада, ненаставних радника и органа руковођења, у циљу побољшања 
квалитета наставе и наставног процеса. 
Самовредновање се спроводи на начин и по поступку прописаном Правилником о 
самовредновању, у интервалима од највише три године. 

  
Члан 20. 

Наставно-научно веће доноси Правилник о самовредновању и именује Тим за самовредновање, 
у саставу и према процедури прописаној Правилником.  
У поступку самовредновања разматра се и оцена студената. 
 
V  СИСТЕМ КВАЛИТЕТА И ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА 
  

Члан 21. 
 

У циљу обезбеђења квалитета, реализације политике квалитета и успостављања система 
квалитета, Наставно-научно веће, на предлог Декана Факултета, именује Комисију за 
обезбеђење квалитета. 
Комисија за обезбеђење квалитета има девет чланова, и то: три наставника, један сарадник, два 
ненаставна радника и три представника студената. 
Представнике студената бира Студентски парламент Факултета. 
Мандат чланова Комисије за обезбеђење квалитета траје три године, осим представницима 
студената којима мандат траје годину дана. 

 
Члан 22. 

 
Комисија за обезбеђење квалитета обавља следеће послове: 
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1. Припрема предлог Стратегије обезбеђивања квалитета и сачињава акционе планове за 
спровођење Стратегије; 

2. Припрема предлог побољшања стандарда, процедура и метода провере квалитета, у складу 
са стандардима Националног савета за високо образовање; 

3. Развија унутрашње механизме осигурања и унапређивања квалитета на нивоу Факултета; 
4. Одређује правила самовредновања; 
5. Разматра извештаје о самовредновању и даје своје мишљење; 
6. Подноси извештај Наставно-научном већу о стању у области квалитета најмање једанпут 

годишње; 
7. Предлаже, по потреби, ванредно самовредновање у појединим областима; 
8. Прати остваривање Стратегије, стандарда и процедура обезбеђивања квалитета  и  предлаже  

мере  за  отклањање  уочених   неусаглашености, у циљу побољшања квалитета; 
9. Обавља и друге послове од значаја за унапређење и развој квалитета студијских програма, 

наставе и услова рада.  
 

Члан 23. 
. 

Савет Факултета, на предлог Декана Факултета, доноси Стратегију обезбеђења квалитета 
наставног процеса, процеса управљања, ненаставних активности, као и услова рада и 
студирања, која је доступна јавности. 
 
Наставно-научно веће доноси опште акте којима утврђује стандарде и поступке, и изграђује 
организациону структуру за обезбеђење квалитета, на предлог Комисије за обезбеђење 
квалитета. 
 
VI  СТУДИЈЕ И СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ 
 
1. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

Члан 24. 

Факултет остварује студије на основу студијског програма. 

Студијски програм је скуп обавезних и изборних студијских подручја, односно предмета, са 
оквирним садржајем, чијим се савладавањем обезбеђују неопходна знања и вештине за стицање 
дипломе одговарајућег нивоа и врсте студија. 
 
2. ВРСТЕ И НИВОИ СТУДИЈА 

Члан 25. 

На Факултету се изводе академске студије на основу одобрених односно акредитованих 
студијских програма за стицање високог образовања. 
Академски студијски програм оспособљава студенте за развој и примену научних и стручних 
достигнућа. 
Академске студије се организују и изводе као:  
1. основне академске студије које трају 4 године и чијим се завршетком стиче 240 ЕСПБ 

бодова, 
2. основне академске студије које трају 3 године и чијим се завршетком стиче 180 ЕСПБ 

бодова, 
3. мастер академске студије које трају од 1 до 2 године и чијим се завршетком стиче од 60 до 

120 ЕСПБ бодова, 


