На основу чл.203 а у вези са чл.185 Статута Медицинског факултета, на предлог
Колегијума Декана и Већа за науку , Научно наставно веће Медицинског факултета у
Београду је на седници одржаној 22. 03. 2005. године донело
ПРАВИЛНИК
О ОБРАЗОВАЊУ И РАДУ ЦЕНТРА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И
УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

Члан 1
На основу Програма и плана рада Медицинског факултета у периоду школске
2004/2005.и 2005/2006.год. образује се Центар за обезбеђивање квалитета и унапређење
наставе Медицинског факултета (у даљем тексту Центар).
Члан 2
Основни циљ Центра је развијање методологије за унапређење свих облика наставе
на Медицинском факултету у Београду, посебно методологије за контролу и обезбеђење
квалитета.
Основне активности Центра су:
-

сакупљање и евалуација досадашњих искустава у области развоја методологије
наставе и контроле и унапређења квалитета
евалуација методологија и давање смерница за унапређење одређених сегмената
наставе
развој међународне сарадње са сродним факултетима у области унапређења наставе
развој сарадње са факултетима Универзитета у Београду, посебно Стоматолошког
факултета у области унапређења наставе и контроле квалитета
координација спровођења обуке наставника и сарадника у области наставне
методологије
координација активности око прикупљања и спровођења анкета
Члан 3
Центар има следеће органе:
1. Руководиоца
2. Програмски одбор

Члан 4
Руководилац Центра је продекан за основну наставу на Медицинском факултету у
Београду.
Програмски одбор по функцији чине:
-

Председник Комисије за праћење и унапређење наставе
Председник Комисије за акредитацију наставних програма
Председник Централне комисије за тестове
Председник Комисије за контролу наставе
Продекан за основну наставу
Продекан за последипломску наставу
Продекан за Континуирану едукацију
Координатори пројеката из области контроле и унапређења наставе

Декан по потреби именује још до два члана Програмског одбора.
Руководиоца и чланове Програмског одбора именује декан на период од две године.
Члан 5
Одлуке на Програмском одбору Центра се доносе већином гласова од укупног
броја чланова Програмског одбора.
Члан 7
Овај Правилник ступа на снагу осам дана од дана објављивања на огласној табли
Факултета.

Декан Медицинског факултета
___________________________
Проф.др Богдан Ђуричић

