
На основу члана 15. став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, 
број 76/2005) и Статута Географског факултета у Београду Наставно-научно веће 
донело  је 

 
П Р А В И Л Н И К 

О ОБЕЗБЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 
 

Опште одредбе 
Члан 1 

 
Овим Правилником утврђују се стандарди и поступци за обезбеђивање квалитета 
студијских програма основних академских, дипломских академских – мастер и 
докторских студија. 
 

Члан 2 
 

У складу са правилницима о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 
високошколских установа, стандардима за спољашњу проверу квалитета високо-
школских установа и стандардима за акредитацију високошколских установа и 
студијских програма, које је донео Национални савет за високо образовање и са 
Стратегијом обезбеђења квалитета рада, Факултет утврђује стандарде и поступке за 
обезбеђивање квалитета студијских програма основних академских, дипломских 
академских – мастер и докторских студија. 

 
Члан 3 

 
Студијски програми у оквиру којих се изводи настава на Географском факултету у 
Београду у потпуности су усклађени са усвојеном мисијом и циљевима Факултета. 
Географски факултет је ангажован на њиховом систематичном и ефективном 
планирању, реализацији, надгледању, оцењивању и побољшању квалитета. Квалитет 
студијских програма обезбеђује се кроз праћење и проверу њихових циљева, структуре, 
радног оптерећења студената и кроз осавремењивање садржаја и стално прикупљање 
повратних информација о квалитету програма. 
Квалитет студијских програма основних академских, дипломских академских – 
мастер и докторских студија обезбеђује се утврђивањем и правовременим објављива-
њем, систематским праћењем и континуираним усавршавањем сваког студијског 
програма који реализује Факултет и његове усклађености са задацима и циљевима 
Факултета, а нарочито:  
- структуре и садржаја студијског програма у погледу односа општеакадемских, научно-
стручних и стручно-апликативних предмета,  
- радног оптерећења студената израженог у ЕСПБ бодовима,  
- исхода и квалификација које добијају студенти када заврше студије, могућности за 
запошљавање и даље школовање;  
- савремености и међународне усаглашености студијских програма,  
- услова уписа студената, оцењивања и напредовања студената. 
 



Поступци којима се обезбеђује квалитет студијских програма 
Члан 4 

 
Поступци којима се обезбеђује квалитет студијских програма су следећи: 
- Провера циљева појединих студијских програма, њихове атрактивности, сврсисхо-
дности и усклађености са потенцијалима Факултета oд стране Катедри и Наставно-нау-
чног већа. Провера садржаја сваког студијског програма у циљу контроле испуњености 
стандарда који прописују уделе академско-опште образовних, теоријско-методолошких 
и научно-стручних предмета у укупној структури програма. Вредновање обима сваког 
појединачног предмета одређеног студијског програма адекватним бројем ЕСПБ и иска-
зивање укупног оптерећења студента одређеног студијског програма збиром ЕСПБ, у 
складу са Законом о Универзитету. Перманентна провера стручности дипломираних 
студената ради стицања слике о могућности њиховог запошљавања или наставка даљег 
школовања. Ово питање је у надлежности појединих Катедри, продекана за наставу и 
Наставно-научног већа; 
- Примена прописаних процедура за одобравање, праћење и контролу студијских прогр-
ама (од стране појединих Катедри, одговарајућих Комисија Наставно-научног већа и са-
мог Већа); 
- Редовно прибављање повратних информација од релевантних представника организа-
ција које запошљавају дипломиране студенте Факултета, свих нивоа студија и анализа 
информација прибављених од самих запослених, бивших студената Факултета; 
- Давање права студентима да учествују у оцењивању и обезбеђивању квалитета студиј-
ских програма путем периодичног анкетирања, при чему резултати анкетирања имају 
значајну улогу у провери квалитета студијских програма и самовредновању; 
- Непрекидно осавремењавање садржаја студијских програма, а нарочито њихово упоре-
ђивање са програмима на сродним факултетима и универзитетима у Европи и свету; 
- Конципирање студијских програма на начин који подстиче студенте на креативно 
мишљење и на аналитички приступ у истраживањима као и на ефикасну примену стече-
них знања у практичне сврхе; 
- Обавештавање јавности, на различите прикладне начине а нарочито путем сајта Факу-
лтета у електронској форми, о условима и поступцима за стицање одређеног академског 
звања и добијање дипломе за завршене студије на Географском факултету у Београду, 
на свим нивоима образовања, почев од основних академских до докторских студија. 

 
Задаци Комисије  

Члан 5 
 

Систематско праћење, самовредновање и оцењивање квалитета студијских програма 
основних, дипломских-мастер и докторских студија Факултета спроводи Комисија за 
обезбеђење квалитета.  
Рад Комисије дефинисан је Правилником о обезбеђењу квалитета наставног процеса и 
вредновању студената, Пословником и Правилником о раду Комисије за обезбеђење 
квалитета. 

 
 
 



Члан 6 
 

О спроведеном поступку провере, самовредновања и оцењивања квалитета рада 
Факултета (укључујући студијске програме основних, дипломских-мастер и доктор-
ских студија), Комисија за обезбеђење квалитета саставља Извештај о самовредновању 
и оцени квалитета и представља га Наставно-научном већу и Савету Факултета. На 
основу препорука Комисије, Наставно-научно веће и Савет Факултета предузимају 
мере за отклањање недостатака и решавање проблема, на основу своје надлежности. 

 
Прелазне и завршне одредбе 

Члан 7 
 

На питања која нису уређена овим правилником примениће се Закон о високом 
образовању, Статут Географског факултета у Београду и општи акти донети на основу 
Статута. 

 
Члан 8 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 
Факултета.  
 

     Декан Географског факултета 
Проф. др Србољуб Ђ. Стаменковић 

 


