На основу члана 17. Закона о високом образовању (“Службени лист РС”, број
76/05) и члана 57. и члана 62. Статута Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу,
Наставно-научно веће Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу на седници
одржаној 12.04.2013. године доноси:
ПРАВИЛНИК
О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА И КОМПЕТЕНЦИЈА ДИПЛОМИРАНИХ
СТУДЕНАТА ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се начин и поступак вредновања квалитета и
компетенција дипломираних студената са Грађевинско-архитектонског факултета у
Нишу (у даљем тексту: Факултет).
Члан 2.
Основни циљ вредновања квалитета и компетенција дипломираних студената
од стране послодаваца и самовредновања стручности запослених дипломираних
студената грађевинарства/архитектуре (у даљем тексту вредновање дипломираних) је
евалуација квалитета образовног рада на Факултету од стране тржишта – послодаваца
где дипломирани студенти раде, као и самих запошљених инжењера. .
Вредновање дипломираних студената од стране послодаваца се континуирано
врши и то једном годишње, а самовредновање стручних компетенција од стране
запослених инжењера једном у три године ради контроле и унапређења квалитета
образовног процеса на Факултету.
Члан 3.
Поступак вредновања квалитета дипломираних студената на Факултету
спроводи Комисија за обезбеђење квалитета (у даљем тексту Комисија) на тај начин
што формира радну групу у оквиру Комисије.
Члан 4.
Вредновање се изводи на тај начин што се Упитник QA_03 i QA_04, који су
саставни део овог Правилника, шаље компанијама, органима локалне самоуправе и
другим правним субјектима у којима се запошљавају дипломирани студенти са
Факултета.
Радна група обезбеђује и податке из евиденције служби запошљавања о
кретању незапослених лица тржишту рада.
Члан 5.
По добијању података о вредновању дипломираних, Комисија анализира
добијене податке за сваки студијски програм посебно и припрема Извештај о
резултатима вредновања дипломираних студената (у даљем тексту: Извештај).
Члан 6.
Извештај о резултатима вредновања дипломираних студената/запошљених
инжењера се састоји из општег и посебног дела.
У општем делу уносе се општи подаци везани за организовање и спровођење
поступка вредновању дипломираних студената/запошљених инжењера, и то:

- ко је одговоран за организацију и спровођење поступка вредновању
дипломираних студената/запошљених инжењера;
- време када је извршено вредновању дипломираних студената/запошљених
инжењера;
- називи компанија, локалних јединица самоуправе и других правних субјеката у
којима су запошљени дипломирани студенти са Факултета у којима је вршено
вредновање и за које студијске програме;
- називи места служби запошљавања из којих су узети подаци о незапосленима.
Посебан део Извештаја о резултатима вредновања дипломираних
студената/запошљених инжењера чини статистички приказ појединачних извештаја за
сваки студијски програм посебно и збирно за Факултет у целини .
Члан 7.

Извештај о резултатима вредновања дипломираних студената/запошљених
инжењера доставља се Наставно-научном већу факултета на усвајање.
Наставно-научно веће ценећи резултате из Извештаја предузима
одговарајуће мере за корекцију реализације наставног процеса на неким од
студијских програма уколико за то постоји потреба.
Члан 8.
Извештај из члана 6. овог Правилника и целокупна документација о
спроведеном поступку вредновања дипломираних студената/запошљених инжењера
обезбеђује се и чува на Факултету, на начин прописан општим актом Факултета, а по
потреби, односно на захтев Ректора, достављају се Универзитету у Нишу.
Документа из става 1. овог члана Факултет обезбеђује и у електронској форми.

Члан 9.
О резултатима вредновања квалитета дипломираних студената обавештава
се јавност на тај начин што се добијени резултати и закључци Наставно-научног
већа објављују на сајту Факултета.
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на
огласној табли и сајту факултета.

Председник Наставно-научног већа ГАФ,
У Нишу, 12.04.2013.год.
Др Петар Митковић, проф.

