
На основу члана 154., став 1., тачка 1. Статута Шумарског факултета Универзитета у 
Београду, Наставно-научно веће Факултета на седници од 26.06.2008. године, донело је 
 
 

ПРАВИЛНИК О ОБЕЗБЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА И 
ВРЕДНОВАЊУ СТУДЕНАТА ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА 

 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим Правилником се, у складу са Законом о високом образовању и Нормативима и 
стандардима за акредитацију високошколских установа, утврђује обезбеђење квалитета 
наставног процеса у оквиру студијских програма Шумарског факултета Универзитета у 
Београду (у даљем тексту: Факултет), и уређује контрола квалитета наставног процеса и 
вредновање студената. 
 

2. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА 
 

Члан 2. 
 
Обезбеђење квалитета наставног процеса обухвата све делове наставног процеса: 
предавања, вежбе, теренску наставу, школску праксу, производну праксу и стручну 
екскурзију. 

Члан 3. 
 
Обезбеђење квалитета наставног процеса остварује се испуњавањем следећих захтева: 
 

 настава на Факултету је интерактивна, обавезно укључује израду примера и 
задатака из праксе и подстиче студенте на размишљање и креативност; 

 наставник и сарадник је дужан да наставу изводи према наставном плану и 
програму за одређени предмет; 

 наставник и сарадник треба да буде припремљен за наставу, да предаје јасно и 
разумљиво а нарочито да предаје на начин који развија критичко размишљање 
студената; 

 наставник и сарадник треба да одржава наставу у временским терминима утврђеним 
распоредом часова и да часове започиње и завршава на време. 

 
Члан 4. 

 
Однос наставника и сарадника према студентима треба да буде професионалан и коректан, 
уз уважавање личности студента и уз придржавање Кодекса професиналне етике на 
Универзитету у Београду. 

Члан 5. 
 
Председнци већа одсека, у сарадњи са продеканом за наставу, организује израду плана и 
распореда наставе (предавања и вежбе) за зимски семестар до 1. октобра, односно до 1. 
фебруара за летњи семестар, у складу са критеријумима за нормативно-наставне групе за 
предавања и вежбе. 
 



Приликом израде распореда наставе узима се у обзир и мишљење Студентског парламента 
Факултета. 
 

Члан 6. 
 
Председник већа одсека контролише извршење плана и распореда наставе и у случају 
значајног одступања,  уз сарадњу са продеканом за наставу, предлаже корективне мере 
одговарајућој катедри и Наставно-научном већу Факултета ( у даљем тексту: Веће ). 
 

Члан 7. 
 
Већа одсека на предлог наставника и сарадника Факултета су обавезна да према плану 
рада, до 1. октобра, односно 1. фебруара, објаве на веб страни и огласној табли Факултета, 
следеће информације за сваки предмет: 

 основне податке о предмету: назив, број ЕСПБ бодова, 
 циљ предмета, 
 садржај и структуру предмета, 
 план и распоред извођења наставе (предавања, вежбе, теренску наставу, школску 

праксу, производну праксу и стручну екскурзију), 
 начин оцењивања на предмету, 
 уџбеник и литературу, 
 податке о наставницима и сарадницима на предмету. 

 
У првој радној недељи сваког семестра наставник обавештава студенте о информацијама 
наведеним у претходном ставу овог члана, као и о осталим обавезама студената, а посебно 
о начину стицања бодова: 

 за рад током наставе, 
 за извршавање предиспитних обавеза, 
 за полагање завршног испита. 

 
Члан 8. 

 
Председник већа одсека прати реализацију плана рада на студијском програму и оцењује 
квалитет наставе на појединим предметима. 
 
У случају значајног одступања од плана рада, председник већа одсека упозорава 
наставника и, у сарадњи са продеканом за наставу, предузима мере у циљу испуњења 
предвиђеног плана. 
 
Уколико наставници и сарадници не постижу одговарајући квалитет предавања и вежби, 
председник већа одсека, уз сарадњу са продеканом за наставу, катедрама и 
Наставно.научним већем, предлаже потребна побољшања плана и усавршавање наставника 
и сарадника. 
 
 

3. ВРЕДНОВАЊЕ СТУДЕНАТА 
 

Члан 9. 
 



Вредновање будућих студената врши се у законом прописаној сразмери резултата 
постигнутих у претходном школовању и провери знања на пријемном испиту у складу са 
мерилима и критеријумима прописаним општим актом Факултета. 

 
Члан 10. 

 
Студенти су обавезни да прате наставу на изабраном студијском програму 
 

Члан 11. 
 

Вредновање студената се врши континуирано, према унапред објављеним критеријумима, 
правилима и процедурама, у складу са чл. 7. овог Правилника. 
 

Члан 12. 
 
За сваки предмет у оквиру студијског програма прати се број бодова који су стекли 
студенти: 
 

 у току наставе, 
 извршавањем и полагањем предиспитних обавеза, 
 на завршном испиту у који се укључује и оцена способности студента да примени 

стечено знање и вештине. 
 

Члан 13. 
 
После сваког испитног рока, за сваки предмет из студијског програма израђује се извештај 
о оценама  и врши се његово  упоређивање са извештајима из претходних рокова. 
 
У случају да постоје значајне разлике у дужем периоду, предузимају се мере за утврђивање 
разлога насталих разлика и примењују корективне мере. 
 

Члан 14. 
 
После сваког испитног рока, прати се и проверава пролазност студената по предметима, 
годинама студија и студијским програмима. 
 
У случају ниске пролазности и других одступања у оцењивању, врши се анализа 
постигнутих резултата и председник већа одсека уз сарадњу продекана за наставу и 
одговарајућих катедри, предлаже Наставно-научном већу Факултета корективне мере. 
 

4. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 15. 
 
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана његовог усвајања од стране 
Наставно-научног већа Факултета. 
 
                                                                           

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 
                                                                                                  Д  е   к   а   н 
                                                                                           Проф. др Ратко Кадовић 


