Број: 0601-503/21-2
Датум: 16.12.2021.
На основу члана 59. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број:
88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично
тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), члана 35. Закона о науци и истраживањима
(''Сл. гласник РС'', број: 49/2019) и чланова 146. и 147. Статута Универзитета у Новом
Саду, Природно-математичког факултета (пречишћен текст) број: 0601-408/14 од
27.01.2021. године, Наставно-научно веће Природно-математичког факултета у Новом
Саду на 4. седници одржаној 16.12.2021.
године, доноси
ПРАВИЛНИК
О СИСТЕМАТСКОМ ПРАЋЕЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ ОБИМА И
КВАЛИТЕТА ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ,
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
Садржај Правилника
Члан 1.
(1) Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет (у даљем тексту: Факултет)

овим Правилником о систематском праћењу и оцењивању обима и квалитета истраживачког
рада Природно-математичког факултета (у даљем тексту: Правилник) утврђује начин и
основе самовредновања истраживачког рада наставника, сарадника и истраживача
Факултета и услова рада као дела опште стратегије за праћење, обезбеђивање, унапређење и
развој квалитета истраживачког рада Факултета.
Циљ самовредновања
Члан 2.
(1) Основни циљ самовредновања истраживачког рада наставника, сарадника и истраживача

Факултета је побољшање квалитета истраживачког процеса и услова рада у поступку
унапређења и осавремењавања истраживачког рада и Факултета.
Органи за самовредновање
Члан 3.

(1) Органи Факултета за самовредновање су:
1.
Одбор за квалитет и самовредновање (у даљем тексту: Одбор),
2.
Комисија за оцену квалитета истраживачког рада (у даљем тексту: Комисија).

Члан 4

(1) Састав, рад и надлежност Одбора утврђен је Правилником о раду Одбора за квалитет и

самовредновање.
(2) Комисију именује Наставно-научно веће Факултета. Комисију чине: продекан за науку,
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међународну сарадњу и развој и пет чланова из реда наставника Факултета, по правилу са
различитих департмана.
(3) Председника Комисије и заменика председника Комисије из реда чланова Комисије
именује Наставно-научно веће Факултета.
Одговорност за самовредновање
Члан 5.
(1) Одговорност за самовредновање истраживачког рада имају Oдбор и Комисија.
(2) Декан је одговоран за обраду података о самовредновању и за писање извештаја о
самовредновању.
Инструменти самовредновања
Члан 6.
(1) Основни инструмент самовредновања је CRIS UNS (Current Research Information
System University of Novi Sad) база. Унос продукције научних резултата у CRIS базу се
спроводи ради добијања података потребних за самовредновање истраживачког рада
наставника, сарадника и истраживача Факултета.
(2) Ажурирање унетих података се спроводи за сваку календарску годину на
Факултету и то је обавеза за све наставнике, сараднике и истраживаче запослене на
Факултету.
Члан 7.

(1) Остали инструменти самовредновања су:
1) статистика започетих научноистраживачких пројеката у текућој години,
2) број су/организованих научних скупова у текућој години,
3) број издатих научних часописа у текућој години,
4) нова научна инфраструктура (лабораторије, капитална опрема и др.).

Члан 8.
(1) Сви наставници, сарадници и истраживачи запослени на Факултету треба благовремено да
се обавесте о року за ажурирање података унетих у CRIS базу, који је по правилу до 15.12.
текуће године.
Члан 9.
(1) Факултет може да узме у обзир и друге изворе самовредновања истраживачког рада.
Члан 10.
(1) Обавештавање наставника и сарадника врши продекан за науку, међународну сарадњу и
развој.
Извештај о самовредновању истраживачког рада
Члан 11.
(1) Извештај о самовредновању истраживачког рада намењен је упознавању руководства
Факултета и његових органа и комисија о квалитету истраживачког рада на Факултету.
(2 И звештај о самовредновању истраживачког рада припрема Комисија на основу обрађених
података које добија из CRIS базе и других података везаних за научноистраживачки рад на
Факултету и доставља га Наставно-научном већу Факултета.
Члан 12.
(1) Извештај о самовредновању истраживачког рада усваја Наставно-научно веће Факултета за
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сваку годину и доставља га следећим адресатима: декану, продекану за науку међународну
сарадњу и развој, продекану за докторске студије, акредитацију и обезбеђење квалитета и
департманима.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 13.
(1)
Измене и допуне овог Правилника усвајају се по поступку и на начин одређен за
усвајање Правилника.
Члан 14.
(1) Овај правилник ступа на снагу 8 (осам) дана од дана објављивања на огласној табли
Факултета.
(2) Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о систематском праћењу и
оцењивању обима и квалитета истраживачког рада Природно-математичког факултета, број
0601-838/3 од 05.12.2016. године.
ПРЕДСЕДНИК
Наставно-научног већа Природноматематичког факултета
________________________________
Проф. др Милица Павков Хрвојевић

1

