На основу члана 25. Закона о високом образовању („Службени гласник РС", број 88/2017,
27/18 – др. закон, 73/2018, 67/19, 6/20-др. закони, 11/21-аутентично тумачење, 67/21 и 67/21-др.
закон) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског
факултета у Нишу, на седници одржаној 16.09.2021. године усвојило је
ПРАВИЛНИК
О РАДУ ЦЕНТРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ
Члан 1.
Овим Правилником уређује се организација, управљање и рад Центра за унапређење
квалитета Електронског факултета у Нишу (у даљем тексту: Факултет).
Члан 2.
Центар за унапређење квалитета (у даљем тексту: Центар) је организациона јединица
Факултета из наставно-научне делатности.
Члан 3.
Центар је стручно и саветодавно тело које:
1) планира и анализира поступке вредновања целокупног система образовања и
научноистраживачког рада на Факултету и управља тим поступцима;
2) спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета студијских програма,
наставе и услова рада;
3) предлаже одговарајућа документа и процедуре за контролу, обезбеђење и унапређење
квалитета и самовредновања и
4) учествује у раду одговарајућих органа и тела за обезбеђење и унапређење квалитета
на Универзитету.
Члан 4.
Центар обезбеђује спровођење утврђених стандарда и поступака за обезбеђење
квалитета, на начин и у поступку утврђеним Стратегијом обезбеђења квалитета и Стандардима
и поступцима за обезбеђење квалитета, а у складу са Статутом и другим општим актима
Факултета.
Члан 5.
Центар обезбеђује спровођење поступака за оцењивање квалитета рада свих субјеката у
систему обезбеђења квалитета.
Центар је одговоран за успостављање савременог система за праћење, обезбеђење,
унапређење и развој квалитета (у даљем тексту: Систем квалитета).
Центар континуирано прати, обезбеђује, унапређује и развија Систем квалитета,
спроводи поступак самовредновања и вредновања и промовише Систем квалитета.
Члан 6.
Радом Центра руководи управник Центра.
Управника Центра, на предлог декана, бира Савет из реда наставника са пуним радним
временом на Факултету, на период од три године.
Члан 7.
Континуирано праћење, обезбеђење, унапређење и развој квалитета врши Комисија за
обезбеђење квалитета (у даљем тексту: Комисија), која ради у оквиру Центра.
Комисију састављену од представника свих субјеката у систему обезбеђења квалитета
(студенти, наставно и ненаставно особље) образује Савет Факултета на период од три године.
На рад Комисије примењују се одредбе Пословника о раду Савета Факултета.

Центар координира рад Комисије уз јасно дефинисање њеног делокруга рада,
надлежности, овлашћења и начина рада.
Комисија је одговорна за припрему и спровођење поступка вредновања квалитета
студијских програма и Факултета у складу са Правилником о вредновању квалитета студијских
програма и установа Универзитета у Нишу.
Члан 8.
На почетку нове школске године Центар преиспитује и унапређује стандарде и поступке
за обезбеђење квалитета на основу квалитативних и квантитативних показатеља наставног,
научноистраживачког и стручног рада, рада органа управљања и органа пословођења, рада
стручних органа, организационих јединица и служби Факултета.
Члан 9.
На почетку нове школске године Центар и Комисија сумирају, анализирају и разматрају
прикупљене податке о квалитативним и квантитативним показатељима квалитета студијских
програма за претходну школску годину и на основу тога припремају предлог годишњег
извештаја који садржи и предлоге мера за унапређење квалитета студијских програма.
Члан 10.
Центар спроводи поступак самовредновања ради утврђивања степена успешности
спровођења утврђене стратегије и поступака за обезбеђење квалитета, као и нивоа остваривања
утврђених стандарда квалитета.
Центар спроводи поступак самовредновања најмање једном у три године.
Са резултатима самовредновања Центар упознаје Наставно-научно веће Факултета и
Комисију за спровођење поступка акредитације.
Члан 11.
Центар обезбеђује редовне повратне информације од послодаваца, Националне службе
за запошљавање и других организација о компетенцијама својих дипломираних студената.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на Интернет
презентацији Факултета.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о раду Центра за
обезбеђење квалитета Факултета.
ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ, 01/01-009/21 од 16.09.2021. године

