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ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ
ПОСТУПКА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И
ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

МАЈ, 2008. ГОДИНЕ

На основу члана 17. Закона о високом образовању, члана 87. и 173. Статута
Филозофског факултета Универзитета у Нишу и Правилника о стандардима и поступцима
за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа Националног савета
за високо образовање („Службени гласник РС“, број 76/05, од 20.10.2006. године),
Наставно-научно веће Факултета је, на седници одржаној 14.05.2008. године, донело

ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И
ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

Опште одредбе
Члан 1.
Овим Правилником Филозофски факултет у Нишу (у даљем тексту Факултет)
уређује начин, циљ и исход спровођења поступка самовредновања и оцењивања квалитета
Факултета.
Поступак самовредновања и оцењивања квалитета Факултета спроводи се у
области студијских програма, наставе, научноистраживачког рада, оцењивања студената,
оцењивања наставника и сарадника, оцењивања уџбеника и литературе, библиотечких и
информатичких ресурса, ненаставне подршке и процеса управљања, оцењивања квалитета
простора и опреме, финансирања, оцењивања улоге студената у самовредновању и
провери квалитета, као и систематског праћења и периодичне провере квалитета
Факултета.

Поступак самовредновања и оцењивања квалитета на Факултету
Члан 2.
Циљеви спровођења поступка самовредновања и оцењивања квалитета Факултета
су обезбеђење и побољшање квалитета наставног процеса, студијских програма и услова
рада.
Поступак самовредновања и оцењивања Факултета треба да омогући Факултету да
провери квалитет својих студијских програма и квалитет диплома које студенти стичу, да
планира промене својих студијских процеса, да планира будуће деловање у циљу општег
побољшања квалитета, да пружи информације будућим послодавцима о знањима и
вештинама које студенти стичу на Факултету.

Члан 3.
Поступак самовредновања и оцењивања квалитета спроводи Комисија за
самопроцену Факултета, коју именује декан Факултета из реда наставног и ненаставног
особља.
Члан 4.
Поступак самовредновања и оцењивања Факултета спроводи се на основу
Стандарда и поступака за обезбеђење квалитета Факултета које, на основу предлога
Комисије за контролу квалитета, доноси Наставно-научно веће Факултета, и на основу
осталих општих аката Факултета.
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Основ за спровођење поступка самовредновања и оцењивања квалитета чине
спроведене анкете запослених, студената Факултета и послодаваца дипломираних
студената Факултета.
У поступку самовредновања разматра се и оцена студената.
Самовредновање се спроводи у интервалима од највише три године, рачунајући од
дана добијене акредитације.
Извештај о самовредновању Факултета
Члан 5.
Исход самовредновања је Извештај о самовредновању и оцени квалитета
Филозофског факултета Универзитета у Нишу.
Извештај о самовредновању израђује Комисијa за самовредновање Факултета и
чини саставни део документације за акредитацију Факултета.
Председник Комисије за самовредновање и декан својим потписом гарантују за
тачност свих навода Извештаја.
Члан 6.
Циљ извештаја о самовредновању Факултета је омогућавање провере квалитета
студијских програма и квалитета диплома које студенти стичу, планирање промена
студијских програма и планирање будућег деловања ради општег побољшања квалитета и
пружања информација 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.

Члан 7.
Извештај садржи:
1. Основне податке о Факултету (историја, студенти, наставници и др),
2. Податке којима се, у осигурању квалитета, одговара на сваки стандард
прописан Стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета
високошколских установа Националног савета за високо образовање и
Стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета Филозофског
факултета Универзитета у Нишу:
- Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета;
- Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета;
- Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета;
- Стандард 4: Квалитет студијског програма;
- Стандард 5: Квалитет наставног процеса;
- Стандард 6: Квалитет научноистраживачког и стручног рада;
- Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника;
- Стандард 8: Квалитет студената;
- Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и
информатичких ресурса;
- Стандард 10: Квалитет управљања Факултетом и квалитет ненаставне
подршке;
- Стандард 11: Квалитет простора и опреме;
- Стандард 12: Финансирање;
- Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета;
- Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета.
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3. Прилоге на основу којих је сачињен Извештај о самовредновању.

Члан 8.
Извештај о самовредновању садржи податке о поступку обезбеђења квалитета у
свим областима обезбеђења квалитета, резултатима спроведених поступака и
предложеним корективним мерама.
Извештај о самовредновању садржи и општу оцену испуњености стандарда, са
предлогом мера за унапређење квалитета.

Прелазне и завршне одредбе
Члан 9.
Извештај о самовредновању разматра и усваја Наставно-научно веће Факултета.
Усвојен Извештај о самовредновању ставља се на увид јавности објављивањем на
сајту Факултета.
Члан 10.
Правилник ступа на снагу даном објављивања на сајту Факултета.
Правилник доставити: декану, продеканима, секретару, члановима Комисије за
самоевалуацију и архиви Факултета.

НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ
Број: _________
Датум: 14.05.2008. године

ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА

Проф. др Момчило Стојковић
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