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Бијељина, дана 29.09.2022. год.                                                                       Број: 02-344-4/22 
 



 

На основу члана 9. став 2. Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 67/20), а у вези са чланом 54. став 1.  тачка 4) Закона о 

високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), Сенат 

Универзитета „БИЈЕЉИНА“ Бијељина, на сједници одржаној 29.09.2022. године, донио је: 

 

ПРАВИЛНИК  

о самовредновању и оцјени квалитета  

Универзитета „БИЈЕЉИНА“ Бијељина  

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1.  

Правилником о самовредновању и оцјени квалитета Универзитета „БИЈЕЉИНА“ Бијељина (у 

даљем тексту: Правилник) уређује се поступак реализације самовредновања и оцјене 

квалитета Универзитета и студијских програма, структура извјештаја о самовредновању и 

оцјени квалитета, као и поступање на основу проведеног самовредновања и оцјене квалитета 

Универзитета „БИЈЕЉИНА“ Бијељина (у даљем тексту: Универзитет).  

 

Члан 2. 

Самовредновање и оцјена квалитета представља скуп активности систематског надзора и 

периодичних провјера путем континуираног и систематског прикупљања потребних 

информација о обезбјеђењу квалитета на Универзитету у обиму који обухвата Стандарде за 

акредитацију високошколских установа и Стандарде за акредитацију студијских програма 

првог и другог циклуса (у даљем тексту: Стандарди). 

 

Члан 3. 

Циљеви провођења самовредновања и оцјене квалитета Универзитета и студијских програма 

су: 

 Анализа стања Универзитета и студијских програма по стандардима,  

 Израда свеобухватног извјештаја о стању квалитета на Универзитету и студијским 

програмима,  

 Припрема Универзитета за провођење поступка спољашње евалуације/ акредитације, 

 Допринос изради и ревизији стратегијских докумената Универзитета, 

 Усклађивање процеса рада Универзитета са европским системом високог образовања,  

 Изградња културе квалитета у свим процесима рада и понашању свих корисника према 

Универзитета. 

 

Члан 4. 

Резултат самовредновања и оцјене квалитета је универзитетски извјештај о самовредновању и 

оцјени квалитета израђен на основу појединачних извјештаја организационих јединица о 

самовредновању и оцјени квалитета.  

 



 

II ПОСТУПАК САМОВРЕДНОВАЊА И ОЦЈЕНЕ КВАЛИТЕТА И ПРЕДУЗИМАЊЕ 

МЈЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

 

Члан 5. 

Самовредновање и оцјена квалитета Универзитета проводи се једном годишње на крају 

календарске године, а обухвата и академске године које се односе на ту календарску годину, 

зависно од мјерења.  

Изузетно, на захтјев Сената Универзитета, поступак самовредновања и оцјене квалитета може 

се провести ванредно у зависности од ситуације и захтјева.  

Члан 6. 

Поступак самовредновања и оцјене квалитета на Универзитету спроводи комисија коју 

образује Сенат, на приједлог Одбора, а коју чине представници наставног, ненаставног 

особља и студената. 

Поступак самовредновања на организационим јединицама спроводи комисија коју образује 

наставно-научно вијеће, а коју чине представници наставног, ненаставног особља и студената.  

Комисија Универзитета руководи свим појединачним комисијама формираним на нижим 

хијерархијским нивоима.  

 

Члан 7. 

Након проведеног поступка самовредновања организационих јединица и студијских 

програма, комисија из члана 6. став (2) израђује извјештај о самовредновању организационе 

јединице и студијских програма и исти доставља Научно-наставном вијећу на разматрање и 

усвајање.  

Научно-наставно вијеће извјештај са својом одлуком доставља комисији Универзитета из 

члана 6. став (1). 

Уколико се извјештај о самовредновању и оцјени квалитета организационе јединице не усвоји 

на сједници вијећа, извјештај се враћа комисији организационе јединице, која предузима 

одговарајуће кораке у циљу дораде извјештаја, у складу са препорукама научно-наставног 

вијећа.  

 

Члан 8. 

Комисија из члана 6. став (1) уз помоћ канцеларије систематизује и обрађује добијене податке 

из извјештаја организационих јединица и студијских програма, и осталих служби 

Универзитета и сачињава јединствено писмени извјештај о самовредновању Универзитета, 

који путем канцеларије доставља Одбору ради прибављања мишљења.  

На основу извјештаја самовредновања и прибављеног мишљења Одбора, Сенат Универзитета 

доноси одлуку о оцјени квалитета студијских програма, наставе и услова рада, односно о 

оцјени квалитета у појединим областима у којима се спроводио поступак самовредновања. 

Одлука из претходног става у правилу садржи и приједлог мјера за отклањање уочених 

слабости за побољшање квалитета. 

Сенат Универзитета својом одлуком може упутити одговарајуће мјере за унапређење 

квалитета, односно може обавезати одговарајуће надлежне органе Универзитета и/ или 

организационих јединица, службе Универзитета и/ или организационих јединица и запослене 



на Универзитету, за предузимање одговарајућих мјера за уклањање идентификованих 

недостатака.  

У случају из претходног става Сенат утврђује рок до којег се уочени недостаци морају 

отклонити.   

 

Члан 9.  

Научно наставно вијеће организационе јединице може, прије Одлуке Сената, а приликом 

разматрања и усвајања извјештаја о самовредновању и оцјени квалитета за организациону 

јединицу, донијети одлуку о предузимању одређених мјера за отклањање уочених 

недостатака, а у вези са питањима из своје надлежности. 

 

Члан 10.  

Извјештај о самовредновању и оцјени квалитета Универзитета објављује се на интернет 

страници Универзитета, како би био доступан заинтересованој јавности.  

 

 

III ФОРМА И САДРЖИНА ИЗВЈЕШТАЈА О  

САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЈЕНИ КВАЛИТЕТА 

 

Члан 11.  

Извјештај о самовредновању и оцјени квалитета Универзитета састоји се из три дијела и 

садржи Уводни дио, Главни дио и Завршни дио. 

 

Члан 12.  

Садржину уводног дијела одређује Комисија за самовредновање и оцјену квалитета 

Универзитета након формирања од стране Сената Универзитета на првој наредној сједници 

Одбора.  

 

Члан 13. 

Главни дио извјештаја о самовредновању и оцјени квалитета Универзитета садржи описне 

дијелове и доказе по Стандардима, односно обрасцу који прописује Агенција за високо 

образовање Републике Српске за процес акредитације.  

 

Члан 14.  

Завршни дио садржи податке о предностима, недостацима, могућностима и пријетњама у 

складу са описним дијеловима извјештаја написан од стране Комисије Универзитета за 

самовредновање и оцјену квалитета.  

 

 

  



IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 15.  

Измјене и допуне овог Правилника врше се на начин истовјетан његовом доношењу.  

 

Члан 16. 

Правилник ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања на Огласној табли 

Универзитета, а примјењиваће се од академске 2022/23. године. 

                                                                               

Предсједавајућа Сената 

Р е к т о р 

 

 __________________________ 

Проф. др Горица Цвијановић 
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