На основу члана 25. и 65. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, 88/17, 27/18 др.
закон, 73/18), одредаба Правилника о раду Центра за унапређење квалитета Универзитета у Нишу
(СНУ 8/16-01-003/14-006 од 26.05.2014.године), чланова 26, 44-49.Статута Факултета спорта и
физичког васпитања у Нишу, Наставно-научно веће Факултета спорта и физичког васпитања у
Нишу, на седници одржаној дана 15.04.2019.године, донело је следећу

ОДЛУКУ
ДОНОСИ СЕ Одлука о усвајању ПРАВИЛНИКА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА.
Текст Правилника саставни је део ове Одлуке.

Одлуку доставити: продекану за квалитет и развој, општој служби и писарници Факултета.

НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НИШУ
Бр. 04- 559/7
У Нишу, 15.04.2019.године
Председник Већа
Декан
Проф. др Милован Братић

На основу чланова 25. и 65. Закона о високом образовању („Службени Гласник РС“, 88/17, 27/18
др.закон и 73/18) одредаба Правилника о раду Центра за унапређење квалитета Универзитета у
Нишу (СНУ 8/16-01-003/14-006 од 26.05.2014.), чланова 26. и 44-49. Статута Факултета спорта и
физичког васпитања у Нишу, Наставно научно веће Факултета донело је следећи

ПРАВИЛНИК О РАДУ ЦЕНТРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
Центар за унапређење квалитета
Члан 1.
Центар за унапређење квалитета (у даљем тексту: Центар) је организациона јединица
Факултета без својства правног лица, која у оквиру своје активности дефинише стратегију и
политику праћења, обезбеђења, унапређења и развоја квалитета и обавља административне и
организационе послове везане за самовредновање и подизање квалитета студијских програма,
наставе и услова рада Факултета.
У оквиру Центра за унапређење квалитета раде органи Центра и то:
- Управник,
- Колегијум Центра,
- Комисија за студијске програме и наставни процес,
- Kомисија за научно-истраживачки рад и међународну сарадњу,
- Комисија за самовредновање и
- Комисија за спровођење студентског вредновања квалитета студија.
Наставно-научно веће и Савет Факултета могу образовати и друге сталне и повремене
комисије, као стручна и саветодавна тела, ради разматрања и припремања питања из области
обезбеђења квалитета.
Продекан за квалитет и развој врши надзор над радом Центра за унапређење квалитета и
учествује у његовом раду кроз израду и дистрибуцију различитих докумената.
Представници датих комисија из реда наставног и ненаставног особља бирају се на период
од три године, док се представници студената бирају на период од годину дана, на предлог
Студентског парламента Факултета.
Делатност Центра
Члан 2.
Центар Факултета своју делатност обавља кроз:
- развијање поступака вредновања и самовредновања и истраживања квалитета
образовања, научног и стручног рада,
- подстицање, усаглашавање и организовање унапређења квалитета у свим областима
рада Факултета,
- планирање и припремање активности везаних за праћење и контролу квалитета према
годишњем плану,
- спровођење поступка самовредновања,
- истраживање узрока неефикасног и предугог студирања,
- извршавање надзора над студентским вредновањем квалитета студија,
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-

подстицање стручног усавршавања наставног и ненаставног особља,
подстицање међународне сарадње и научне компетитивности,
дефинисање стандарда, критеријума и индикатора квалитета,
прикупљање информација о квалитету од свих корисника услуга.

Центар најмање једном годишње подноси Наставно-научном већу Факултета Извештај о
питањима из своје надлежности.
Управник Центра
Члан 3.
Радом Центраруководи управник.
Управника именује декан Факултета, на три године уз могућност поновног именовања.
Управник Центра има право и обавезу:
- да сарађује са Центром за унапређење квалитета Универзитета у Нишу,
- да координира рад комисија задужених за квалитет на Факултету,
- да присуствује седницама свих комисија задужених за квалитет на Факултету и
учествује у њиховом раду без права гласа,
- да припрема предлог годишњег плана рада.
Колегијум Центра
Члан 4.

Колегијум Центра је помоћни орган Центра за унапређење квалитета.
Колегијум Центра чине: управник Центра, продекан за квалитет и развој, продекан за
наставу, продекан за науку и међународну сарадњу, продекан за финансије, председник Комисије
за студијске програме и наставни процес, председник Комисије за научно-истраживачки рад и
међународну сарадњу, председник Комисије за самовредновање, председник Комисије за
спровођење студентског вредновања квалитета студија, два представника ненаставног особља,
које именује Наставно-научно веће на предлог декана и два представника студената, које именује
студентски парламент.
Одлуку о именовању чланова Колегијума Центра доноси декан, а чланове из реда
студената предлаже Студентски парламент Факултета.
Колегијум Центра ради на седницама које сазива и којима председава управник Центра.
Колегијум Центра у оквиру својих надлежности спроводи следеће активности:
- покреће иницијативу за доношење неопходних аката у складу са прописима донетим у
области обезбеђења квалитета,
- пружа стручну помоћ у спровођењу поступака вредновања, самовредовања и
истраживања квалитета образовања, научно-истраживачког и стручног рада и помаже
Факултету при изради документације за акредитацију пред надлежним органом,
- прикупља, промовише и брине о доступности литературе из области обезбеђења
квалитета,
- прати све активности које су у вези са студентским вредовањем квалитета студија,
- стара се о чувању документације везане за активности, поступке и процесе у области
обезбеђења квалитета,
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-

сачињава годишњи план рада и годишњи извештај о раду Центра,
предлаже мере за унапређење квалитета, као и корективне мере,у свим областима рада
Факултета,
обавља и друге послове везане за обезбеђење квалитета на Факултету.

Продекан за квалитет и развој врши надзор над радом Центра за унапређење квалитета и
учествује у његовом раду кроз израду и дистрибуцију различитих докумената. Сачињава извештај
о самовредновању Факултета и доставља информације о резултатима самовредновања и других
података о вредновању квалитета на захтев Комисије за акредитацију и проверу квалитета
Националног акредитационог тела.
Комисија за студијске програме и наставни процес
Члан 5.
Комисија за студијске програме и наставни процес има 7 (седам) чланова: 6 представника
наставног особља, које именује Наставно-научно веће Факултета, на предлог декана Факултета и 1
представника студената, кога именује Студентски парламент Факултета.
Најмање једном годишње подноси извештај о свом раду Наставно-научном већу
Факултета.
У оквиру својих надлежности Комисија за студијске програме и наставни процес спроводи
следеће активности:
- прати, анализира и припрема предлоге за унапређење студијских програма, наставног
процеса, библиотечке делатности и стручних служби,
- прати, анализира и доноси предлоге за побољшање успешности и ефикасности
студирања (пролазности студената и дистрибуције оцена)на свим студијским
програмима,
- анализира статистичке извештаје о студентском вредновању квалитета студија и своје
извештаје о томе доставља Наставно-научном већу Факултета најмање два пута током
једне школске године,
- континуирано прати извођење наставе и испита увидом у документацију Службе за
наставу и студентска питања Факултета.

Комисија за научно-истраживачки рад и међународну сарадњу
Члан 6.

Комисија за научно-истраживачки рад и међународну сарадњу има 5 (пет) чланова,
представника наставног особља, које именује Наставно-научно веће Факултета на предлог декана
Факултета.
Најмање једном годишње подноси извештај о свом раду Наставно-научном већу Факултета
Факултета.
Надлежности Комисије:
- прати учешће Факултета у организацији научних скупова (организатор,
суорганизатор),
- прати учешће наставника и сарадника на научним скуповима,
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-

прати сарадњу Факултета са другим високошколским установама у земљи и
иностранству,
прати научни рад наставника и сарадника кроз списак објављених радова,
прати реализацију научних пројеката,
прати издавачку делатност Факултета.
Комисија за самовредновање
Члан 7.

Комисију за самовредновање чини 6 (шест) чланова: пет представника наставног особља
које именује Наставно-научно веће Факултета на предлог декана Факултета и једног представника
студената, кога именује Студентски парламент Факултета.
Најмање једном годишње подноси извештај о свом раду Наставно-научном већу Факултета
Факултета.
Надлежности:
- планира и спроводи процес самовредновања и оцењивања квалитета рада Факултета у
областима: студијских програма, наставе, научно-истраживачког рада, оцењивања
студената, оцењивања наставника и сарадника, оцењивања уџбеника, 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.
Рад Комисије за самовредновање ближе је одређен посебним актом Факултета спорта и
физичког васпитања Универзитета у Нишу.
Комисија за спровођење студентског вредновања квалитета студија
Члан 8.
Комисију за спровођење студентског вредновања квалитета студија чини 11 чланова, од
којих 7 чине представници наставног особља, 2 чине представници ненаставног особља, које
именује Наставно-научно веће и 2 чине представници студената, које именује Студентски
парламент Факултета.
Области студентског вредновања су:
 студијски програми,
 наставни процес,
 педагошки рад наставника и сарадника,
 уџбеници и литература,
 рад стручних служби, простор и опрема.
Рад Комисије за спровођење студентског вредновања квалитета студија ближе је одређен
посебним актом Факултета спорта и физичког васпитања.
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Члан 9.

Административно-техничке послове за потребе Центра обавља секретар Центра,
представник Службе за опште и правне послове задужен за те послове према Правилнику о
организацији и систематизацији послова и радних задатака на Факултету спорта и физичког
васпитања у Нишу.
Члан 10.

Средства за рад Центра обезбеђују се из средстава Факултета у складу са одлуком
надлежног органа.
Члан 11.
Правилник ступа на снагу даном доношења одлуке о усвајању на Наставно-научном већу
Факултета.
НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НИШУ
Број: 04-559/7
У Нишу,15.04.2019.године
Председник већа
Декан
Проф. др Милован Братић
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