
 

На основу члана 17. Закона о високом образовању, члана 19. Статута Високе школе 

модерног бизниса и Правилника о стандардима и поступцима за самовредновање и 

оцењивање квалитета високошколских установа Националног савета за високо 

образовање („Службени гласник РС“, број 76/05, од 20.10.2006. године), Савет Високе 

школе модерног бизниса је, на седници одржаној 10.11.2010.. године донео  је: 

 

 

ПРАВИЛНИК О САМОВРЕДНОВАЊУ 

 

Члан 1. 

Овим правилником уређује се начин и поступак самовредновања и оцене квалитета 

Високе школе модерног бизниса  (у даљем тексту: Школа). 

Члан 2. 

Самовредновање је поступак у коме Школа, на основу одговарајућих показатеља и 

прикупљене документације, оцењује свој квалитет као високошколске установе. 

Члан 3. 

Самовредновање се спроводи у складу са стандардима за самовредновање и оцењивање 

квалитета високошколских установа које је донео Национални савет за високо 

образовање. 

Самовредновање је једна од мера за обезбеђење квалитета које је Школа утврдила у 

Стратегији обезбеђења квалитета. 

Члан 4. 

Самовредновање се обавезно спроводи најмање једном у три године, а може и у краћим 

интервалима у појединим областима, у складу са планом рада Комисије за обезбеђење 

квалитета (у даљем тексту: Комисија). 

Члан 5. 

Комисија, предлаже Савету Школе  доношење одлуке о спровођењу самовредновања. 

Уз предлог одлуке из става 1. овог члана, Комисија доставља и план самовредновања 

израђен према стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 

високошколских установа које је донео Национални савет за високо образовањ.  

 



 

Члан 6. 

Самовредновање спроводи Комисија коју образује Наставно научно веће, у складу са 

Статутом Школе.. 

Члан 7. 

Ради спровођења самовредновања, Комисија прикупља, систематизује, обрађује и 

анализира прикупљене податке и документацију од значаја за оцену квалитета Школе. 

Након спроведеног самовредновања, Комисија сачињава писмени извештај о 

самовредновању (у даљем тексту: Извештај), који доставља Наставно научном већу. 

Члан 8. 

Писмени Извештај Комисије мора бити урађен у складу са Упутствима за припрему 

извештаја о сaмовредновању високошколске установе Комисије за акредитацију и 

проверу квалитета.  

Члан 9. 

Наставно научно веће  усваја  Извештај. 

Усвојени извештај Комисија доставља Савету на увид.   

Члан 10. 

Сажети Извештај објављује се на инернет страници Школе, ради упознавања јавности. 

Члан 11. 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења 

  

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

_______________________ 

 


