На основу члана 15. став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05) и
члана 16. став 1. тачка 14. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Технолошког факултета у
Лесковцу на седници одржаној 27.12.2007. године донео је
ПРАВИЛНИК О ОБЕЗБЕЂЕЊУ, КОНТРОЛИ И УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА
Члан 1.
Овим правилником дефинише се поступак праћења, обезбеђења, унапређења и развој квалитета
студијских програма, наставе и услова рада, као и начин и поступак самовредновања на Технолошком
факултету у Лесковцу (у даљем тексту: Факултет).
Члан 2.
Обезбеђење квалитета рада и студија које изводи Факултет је део националног система
обезбеђења квалитета и предуслов за упоредивост диплома и квалификација у оквиру јединственог
Европског простора високог образовања.
Члан 3.
Факултет обезбеђује квалитет високог образовања у складу са међународно прихваћеним
документима у области високог образовања, Законом о високом образовању, Правилником о
стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа, Правилником о
стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколских установа, Правилником о
стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма, Статутом
Факултета, Стратегијом обезбеђења квалитета, овим Правилником и другим актима Факултета.
Члан 4.
Органи, пословођења, управљања и стручни органи Факултета, посебно формирано тело
надлежно за обезбеђење квалитета, сви наставници и сарадници, студенти и ненаставно особље
одговорни су за квалитет студијских програма и сповођење мера за обезбеђење квалитета наставе и
услова рада.
Ради праћења, контроле и развоја квалитета на Факултету оснива се Комисија за обезбеђење
квалитета, као стручно и саветодавно тело Савета и декана Факултета. Комисија координира у раду са
Центром за унапређење квалитета Универзитета.
Члан 5.
Савет Факултета на предлог декана утврђује Стратегију обезбеђења квалитета.
У складу са овим Правилником, Наставно-научно веће Факултета доноси опште акте којима се
утврђују начин, поступак и организациона структура за обезбеђење квалитета.
Члан 6.
Факултет, у циљу непрекидног и систематског рада на унапређењу квалитета студијских
програма, наставе, научноистраживачког односно уметничког рада, наставног, ненаставног особља и
студената, ресурса и процеса управљања, дужан је да спроводи поступак самовредновања и оцене
квалитета, у интервалима од три године.
Поступак самовредновања се може спроводити и у краћим интервалима у појединим областима,
у складу са планом рада Комисије за обезбеђење квалитета, односно надлежног тела Факултета за област
обезбеђења квалитета.
Члан 7.
Поступак самовредновања на Факултету спроводи Комисија за обезбеђење квалитета, у складу са
Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа.

Члан 8.
Након спроведеног поступка самовредновања, Комисија за обезбеђење квалитета систематизује и
обрађује добијене податке и сачињава писмени извештај о самовредновању. Извештај доставља
Наставно-научном већу ради давања мишљења.
Члан 9.
На основу извештаја о самовредновању и мишљења Наставно-научног већа, Савет доноси одлуку
о оцени испуњености стандарда за самовредновање и оцењивање квалитета, чиме се врши поступак
контроле и унапређења квалитета.
Одлука из става 1. овог члана обавезно садржи и предлог мера за отклањање уочених слабости.
Члан 10.
Сажети извештај о самовредновању и одлука Савета о оцени испуњености стандарда квалитета
објављује се на интернет страници Факултета.
Члан 11.
Факултет је дужан да доставља Универзитету (Одбору за обезбеђење квалитета) своје извештаје о
самовредновању, као и друга документа од значаја за анализу, контролу и унапређење квалитета.
Сенат Универзитета разматра, најмање једном годишње, стање у области квалитета целокупног
високог образовања на Универзитету и факултетима у саставу Универзитета и предузима мере за
побољшање квалитета.
Члан 12.
Факултет обезбеђује и чува документацију везану за све активности, поступке и процесе у
области обезбеђења квалитета, на начин и по поступку прописаним општим актима Факултета.
Документа из става 1. овог члана обезбеђују се и у електронској форми.
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу од дана објављивања на интернет страници Факултета.
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