Прилог 3.1.
Формално успостављено тело (комисија, одбор, центар) са
конкретном одговорношћу за унутрашње осигурање квалитета у
високошколској установи (извод из Статута) и опис рада
КОМИСИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
(формирана на основу Измена Статута Електротехничког факулетета донетих
19.11.2007. године, члан 85б)
У складу са изменама и допунама Статута Електротехничког факултета од 19.11.2007. године:
1) Ради праћења, контроле и развоја квалитета Факултета Наставно-научно веће образује
Комисију за обезбеђење и унапређење квалитета Факултета.
2) Комисија из претходног става има 7 чланова од којих 4 бира Наставно-научно веће из
реда наставника и сарадника, 1 бирају ненаставни радници и 2 бира Студентски
парламент.
3) Мандат чланова Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета Факултета траје три
године, изузeтно може трајати краће члановима које бира Студентски парламент односно
до њиховог дипломирања.
4) Комисија из својих редова бира председника и заменика председника.
5) Задатак Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета је да:
- припрема и предлаже стандарде и поступак обезбеђења квалитета
Факултета које усваја Наставно-научно веће;
- организује прикупљање податаке за самовредновање и оцену квалитета
на Факултету;
- систематизује и обрађује добијене податке;
- сачињава писмени извештај о самовредновању;
- предлаже мере за унапређење квалитета рада на Факултету;
- стара се о реализацији утврђених мера за унапређење квалитета рада у
сарадњи са Наставно-научним већем и деканом Факултета;
- припрема и предлаже стратегију развоја међународне сарадње
Факултета;
- прикупља податке о квалитету студијских програма и рада Факултета од
привредних и ванпривредних организација и других релевантних
институција;
- обавља и друге послове по захтеву Наставно-научног већа и декана.
КОМИСИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НА ФАКУЛТЕТУ
У складу са чланом 71 Статута Универзитета у Београду:
6) Наставно-научно веће факултета именује посебну комисију задужену за обезбеђење и
унапређење квалитета на факултету.
7) Комисија је стручни и саветодавни орган наставно-научног већа факултета који:
a. промовише културу квалитета на факултету;
b. планира и анализира поступке вредновања целокупног система високог
образовања и научноистраживачког рада на факултету;

8) израђује предлог Стратегије за обезбеђење квалитета на факултету;
9) прати остваривање Стратегије за обезбеђење квалитета на факултету и предлаже мере и
активности у циљу побољшања квалитета.
10) Комисија најмање једном годишње извештава наставно-научно веће факултета о стању
на подручју обезбеђења и унапређења квалитета на факултету.
Састав Комисије, коју на предлог декана бира Наставно-научно веће, чине шест чланова из
редова наставника и сарадника и два члана из редова студената, чиме је задовољен услов
да бар 20% овог тела морају чинити студенти. Комисија најмање једном годишње
извештава наставно-научно веће факултета о стању на подручју обезбеђења и унапређења
квалитета на факултету. Мандат чланова комисије је три године, осим студентиских
представника, чији мандат траје годину дана.
КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ НА ФАКУЛТЕТУ
У складу са чланом 72 Статута Универзитета у Београду:
1) Наставно-научно веће факултета именује посебну комисију за праћење и унапређење
квалитета наставе на факултету.
2) Комисија је стручни и саветодавни орган Наставно-научног већа факултета који:
a. прати и анализира студијски програм и квалитет наставе на факултету;
b. анализира ефикасност студирања и врши евалуацију стицања ЕСПБ бодова;
3) предлаже мере и активности за унапређење квалитета наставе и реформе студијских
програма.
Састав Комисије, коју на предлог декана бира Наставно-научно веће, чине шест чланова из
редова наставника и сарадника и два члана из редова студената, чиме је задовољен услов
да бар 20% овог тела морају чинити студенти. Мандат чланова комисије је три године,
осим студентиских представника, чији мандат траје годину дана. Комисија најмање једном
годишње извештава Наставно-научно веће факултета о стању на подручју обезбеђења и
унапређења квалитета на факултету.

