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1.0 СВРХА И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Овај документ дефинише процедуру обавештавања јавности о студијским 
програмима.  

2.0 ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 

Ову процедуру спроводи поред Комисије за обезбеђење квалитета и продекан за 
наставу. 

Одговорност за спровођење процедура дефинисаних овим документом сносе: 
продекан за наставу и декан Факултета. 

Сви органи и лица која учествују у реализацији ове процедуре дужни су да jе се 
доследно придржавају. 

Сви учесници у овом процесу морају бити свесни своје одговорности унутар самог 
процеса праћења. Неопходно је да буду добро обавештени о сврхама и обиму 
праћења, о начинима праћења и о временском оквиру за праћење. 

3.0 ОЗНАКЕ, СКРАЋЕНИЦЕ И ДЕФИНИЦИЈЕ 

Процедура обавештавања јавности о студијским програмима садржи: 

 основне податке о студијским програмима свих нивоа  
 услове за упис на различите нивое студија 
 могућности кандидата о даљем напредовању у професионалној каријери, као 

и могућности запослења са дипломом Факултета 
 могућности размене студената и наставка студија у иностранству. 

4.0 ВЕЗА СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 

 Закон о високом образовању 
 Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских 

установа; 
 Правилник о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма; 
 Правилник о стандардима за почетну акредитацију високошколских установа 

и студијских програма; 
 Стандарди обезбеђења квалитета, Q-SE.S, Факултет заштите на раду у Нишу 

5.0 ПОСТУПАК РАДА 

5.1. Уводне напомене 

Процедура обавештавања јавности о студијским програмима утемељена је 
Статутом Факултета.  



Процедуру обавештавања јавности о студијским програмима чине основне 
информације о студијским програмима на свим нивоима, детаљни услови конкурса 
за све нивое студија чијом се реализацијом обезбеђује да потенцијални студенти 
буду упознати са свим могућностима које им пружа Факутет (запослење, наставак 
студија на вишим нивоима, професионално усавршавање).    

5.2. Садржај процедуре обавештавања јавности о студијским програмима  

Факултет има програм благовременог обавештавања јавности о студијским 
програмима на сајту Факултета, у информатору, брошурама о Факултету итд. Осим 
званичног конкурса, у пропагандном материјалу наводе се сви релевантни подаци 
о упису и студијама. 

У конкурсу за упис на прву годину студија, на свим нивоима студија за сваки 
студијски програм наводи се број кандидата који ће бити примљен, услови за упис, 
критеријуми рангирања, број кандидата који се финансирају из буџета, висина 
школарине за кандидате који се не финансирају из буџета, поступак спровођења 
пријемног испита и рангирања кандидата. За  упис страних држављања на 
Факултет дају се посебни детаљи. 

Обавештавање јавности о студијским програмима врши се путем веб портала 
Факултета,   јавних медија (телевизија, радио, штампани медији) и друштвених 
мрежа (Facebook и Instagram страница Факултета). 

5.3. Поступак доношења процедуре обавештавања јавности о студијским 
програмима 

Процедуру обавештавања јавности о студијским програмима сачињава продекан 
за наставу. Продекан за наставу доставља распоред активности члановима 
Студентског парламента. 

Потенцијални студенти и заинтересована јавност информације о Факултету 
добијају из Информатора, брошура, летака, web портала факултета, и друштвених 
мрежа (Facebook и Instagram страница Факултета). У циљу активне комуникације са 
заинтересованим јавностима организују се сајмови, Отворени дани Факултета и сл. 
Путем јавних медија и друштевних мрежа врши се информисање јавности о 
Факултету и активностима које се одвијају на Факултету. 

На Факултету се организују бројне манифестације као што су научни скупови, 
изложбе, трибине, радионице, о чему се јавност информише благовремено.  

Обавештавање јавности о активностима на Факултету обавља се током целе 
године на web порталу Факултета.  



 

6.0  УПУТСТВА И ЗАПИСИ 

6.1 Упутства 

 Нема упутстава. 

6.2 Записи  

 Нема упутстава. 

7.0  ПРИЛОЗИ 

 Нема прилога. 

 


