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На основу члана 17. Закона о високом образовању («Службени
гласник РС» број 76/05) и члана 41. тачка 19. Статута Универзитета
у Београду («Гласник Универзитета у Београду» број 131/06), Сенат
Универзитета у Београду на седници одржаној 04.06.2008. године,
доноси
ПРАВИЛНИК О САМОВРЕДНОВАЊУ
Члан 1.
Овим правилником уређује се начин и поступак самовредновања
и оцене квалитета Универзитета у Београду (у даљем тексту:
Универзитет).
Члан 2.
Самовредновање је поступак у коме Универзитет, на основу
одговарајућих показатеља и прикупљене документације, оцењује
квалитет Универзитета као самосталне високошколске установе.
Члан 3.
Самовредновање се спроводи у складу са стандардима за
самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа
које је донео Национални савет за високо образовање.
Самовредновање је једна од мера за обезбеђење квалитета које
је Универзитет утврдио у Стратегији обезбеђења квалитета и служи
као показатељ објективног стања квалитета делатности високог
образовања на Универзитету.
У поступку самовредновања обавезно се разматра оцена
студената, у складу са општим актом Универзитета.
Члан 4.
Самовредновање се обавезно спроводи у интервалима од три
године, а може и у краћим интервалима у појединим областима, у
складу са планом рада Одбора за обезбеђење и унапређење квалитета
(у даљем тексту: Одбор).
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Члан 5.
Одбор, у складу са својим планом рада, предлаже Сенату
Универзитета доношење одлуке о спровођењу самовредновања.
Уз предлог одлуке из става 1. овог члана, Одбор доставља и план
за самовредновање, који садржи:
– циљ самовредновања
– предмет (област) самовредновања
– ко спроводи самовредновање (предлог чланова комисије)
– термин спровођења самовредновања
– методе и инструменте самовредновања и релевантна
документа
– учеснике у поступку самовредновања и њихове задатке
– и друге елементе од значаја за спровођење самовредновања.
Члан 6.
Самовредновање спроводи Комисија за самовредновање (у
даљем тексту: Комисија), коју образује Сенат Универзитета, на предлог
Одбора.
Комисију чине представици наставног, ненаставног особља и
студената.
Члан 7.
Ради спровођења самовредновања, Комисија прикупља,
систематизује, обрађује и анализира прикупљене податке и
документацију од значаја за оцену квалитета Универзитета.
Након спроведеног самовредновања, Комисија сачињава
писмени извештај о самовредновању (у даљем тексту: Извештај), који
доставља Одбору.
Члан 8.
Писмени Извештај Комисије, садржи:
– анализу и оцену испуњености стандарда за самовредновање
високошколских установа;
– предности и недостатке у погледу испуњености стандарда за
самовредновање високошколских установа; и
– предлог мера за побољшање квалитета Универзитета.
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Члан 9.
Одбор разматра Извештај и даје своје мишљење о квалитету, у
складу са својим општим актом.
Извештај Комисије, и своје мишљење, Одбор доставља Сенату
Универзитета ради усвајања Извештаја и доношења одлуке о оцени
квалитета Универзитета, односно о оцени квалитета у појединим
областима у којима се спрововодио поступак самовредновања.
Члан 10.
Сенат Универзитета доноси одлуку о усвајању Извештаја и о
оцени квалитета, већином гласова укупног броја својих чланова.
Одлука Сената о оцени квалитета садржи и мере за побољшање
квалитета.
Сажети Извештај и одлука Сената Универзитета о оцени
квалитета објављују се на инернет страници Универзитета, ради
упознавања јавности.
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у «Гласнику Универзитета у Београду».
(Београд, 04. 06. 2008. године; Број: 612-1377/1/08)
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
РЕКТОР
Проф. др Бранко Ковачевић, с.р.

