Комисију чине петнаест чланова и то:
- по један представник одсека из реда наставника (десет чланова);
- један представник Катедре за теорију и историју из реда наставника;
- један представник из реда сарадника;
- један представник ненаставног особља;
- два представника студената;
Председника Комисије именује Наставно уметничко – научно веће
Факултета из реда наставника.
Мандат чланова Комисије је 3 (три) године, а студентским
представницима, члановима Комисије годину дана.
Члан 4.
Комисија има следеће надлежности:
1. Декану припрема предлог Стратегије за обезбеђење квалитета и
сачињава акционе планове за спровођење стратегије;
2. утврђује предлоге Стандарда и поступке за обезбеђење квалитета
рада Факултета;
3. припрема предлоге побољшања стандарда , процедура и методе
провере квалитета у свим доменима, а у складу са стандардима
Националног савета;
4. планира и припрема активности везане за праћење и контролу
квалитета на Факултету према годишњем плану рада;
5. припрема и разматра извештаје о самовредновању Факултета;
6. подноси извештај Већу Факултета о стању у области квалитета
најмање једном годишње;
7. по потреби предлаже ванредно самовредновање у појединим
областима;
8. предлаже спољашњу проверу квалитета и пружа стручну помоћ у
припреми документације за Акредитацију пред надлежним органом;
9. прати остваривање стратегије, стандарда и процедура обезбеђења
квалитета и предлаже мере за отклањање уочених слабости;
10. припрема предлоге свих аката који се односе на примену Стандарда
за самовредновање и оцењивање квалитета рада Факултета;
11. доноси пословник о своме раду;
12. обавља и друге послове од значаја за побољшавање и развој
квалитета студијских програма, наставе и услова рада.
Члан 5.
Факултет спроводи поступак самовредновања и оцене квалитета у
складу са стратегијом обезбеђења квалитета у интервалима од три године.
Поступак самовредновања се може спровести и у краћим интервалима у
појединим областима у складу са планом рада Комисије из члана 3. овог
Правилника.
Основни циљ поступка вредновања је утврђивање квалитета:

- педагошког рада наставника и сарадника;
- студијских програма;
- наставног процеса;
- уметничког, стручног, и научноистраживачког рада;
- студената;
- уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса;
- управљања Факултетом и
- ненаставне подршке.
Члан 6.
Поступак самовредновања спроводи се према Стандардима и упутству
за самовредновање који је донео Национални савет.
У поступку самовредновања обавезно се разматра оцена студената у
складу са посебним актом Факултета.

Члан 7.
Ради обављања послова из своје надлежности Комисија из члана 3. овог
Правилника, може образовати радне групе из реда чланова Комисије, у
чијем саставу су представници наставног, ненаставног особља и студената.
Радне групе из става 1. овог члана припремају извештаје по појединим
стандардима које Комисија за квалитет разматра и интегрише у јединствен
документ: Извештај о самовредновању Факултета
(у даљем тексту:
Извештај)
Члан 8.
Извештај разматра и усваја Веће, а потписује га Декан Факултета.
Члан 9.
Извештај садржи оцену квалитета по сваком предвиђеном стандарду и
заснива се на верификованим и документованим подацима.
Извештај има три дела:
- први, који представља основне податке о Факултету;
- други, који садржи квалитативну оцену прилика и услова по појединим
стандардима, указује на недостатке и предлаже начин за њихово
превазилажење као и побољшање квалитета и
- трећи, који садржи прилоге на основу којих је сачињен Извештај о
самовредновању.

