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Подносим у року предлог Годишњег плана и програма рада Одбора за 
квалитет Правног факултета у Нишу (јануар-децембар 2013). 
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Проф. др Миомира Костић,  
председница Одбора за квалитет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Годишњи план и програм рада Одбора за квалитет 
Правног факултета у Нишу  

(јануар-децембар 2013) 
 

I ПРИНЦИПИ И ОПРЕДЕЉЕЊА 
 

 Приликом израде предлога Годишњег плана и програма рада Одбора за 
квалитет Правног факултета у Нишу (у даљем тексту: Одбор) (јануар-децембар 
2011), председница Одбора била је руковођена принципима и опредељењима 
прописаним у следећим актима: 

1. Законом о високом образовању Републике Србије („Сл. Гласник РС“ 2. 
септембар 2005. бр. 76),  

2. Статутом Правног факултета у Нишу од 19.1.2007. („Билтен Правног 
факултета у Нишу“, бр. 96/2007),  

3. Правилником о квалитету од 7.11.2007. године („Билтен Правног 
факултета у Нишу“ бр. 103 од 7.11.2007),  

4. Стратегијом управљања квалитетом (2007-2010), („Билтен Правног 
факултета у Нишу“ бр. 103 од 7.11.2007),  

5. Препорукама о ближим условима за избор у звање наставника (акт 
донесен од стране Националног савета за високо образовање, на седници 
одржаној 4. маја 2007. године, на основу чл. 11. ст. 1 т. 13 Закона о 
високом образовању Републике Србије); 

6. Правилником о самовредновању (од 1.2.2008), 
7. Правилником о критеријумима и поступку за систеамтско праћење и 

оцењивање обима и квалитета научно-истраживачког рада (од 24.1.2008); 
8. Правилником о студентском вредновању квалитета студија (од 

11.1.2008). 
 

 
 



 
 
 
 
 

I I ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2013 
 

Активности Временски оквир 
Пружање стручне подршке организовању 
и реализацији активности које се односе 
на  остварење Плана рада Одбора за 
квалитет.  
 

 
 

 јануар-децембар 2013. 

Праћење, обезбеђење и унапређивање 
квалитета у свим областима. 

 
јануар-децембар 2013. 

Разматрање примене Стратегије за 
управљање квалитетом. 

 
март 2013 

Прикупљање, представљање и разматрање 
примера добре праксе примењених 
стратешких и акционих планова за 
обезбеђење и унапређивање квалитета 
(исксутва домаћих и страних 
високошколских установа). 

 
јун 2013. 

децембар 2013. 

Предлог и образложење нових, 
иновираних планова за обезбеђење и 
унапређивање квалитета. 

 
 

септембар 2013. 
Организовање едукативних предавања на 
теме различитих области културе 
квалитета. 

 
март, октобар 2013. 

Унапређивање стандарда и критеријума 
квалитета на Правном факултету у Нишу. 
 

 
током 2013. 

Иновирање метода за испитивање и 
подстицање културе квалитета.  

 
 

током 2013. 
 

 
Разматрање резултата студентске анкете. током 2013. 

 
Организовање сарадње и размене 
искустава са одборима за квалитет других 
виокошколских установа Универзитета у 
Нишу. 

 
март-децембар 2013. 

Остваривање континуиране сарадње са 
Центром за контролу квалитета 
Универзитета у Нишу. 

 
 

март-децембар 2013. 
 
 
 
 


