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1. Континуитет развоја и континуирани рад на обезбеђењу квалитета

Правни факултет у Новом Саду је превасходно основан ради унапређења правне
струке и науке на простору Аутономне Покрајине Војводине. То значи да је идеја
обезбеђења квалитета уграђена у саме темеље институције. Иза Факултета стоји
пола века упорног настојања да се достигну и очувају високи стандарди
образовања, научноистраживачког рада, издавачке делатности и ваннаставних
активности које постоје на водећим високошколским установама. Тај период је
испуњен различитим активностима и мерама које су непрестано доприносиле
успостављању високе културе квалитета. Факултет се мењао из године у годину.
Промене су некада биле нагле и видне, а некада само део ширих припрема за
следећу развојну фазу.

Првих година након оснивања, наставу су на већини предмета држали професори
Правног факултета у Београду. Међутим, већ тада је започето образовање сопст‐
веног наставног кадра. Правни факултет у Новом Саду је временом створио настав‐
нички кор који покрива све студијске програме. Поједини наставници данас изводе
наставу на другим високошколским установама у земљи и иностранству.

Студијски програми се у почетку нису битније разликовали од оних који су реали‐
зовани на Правном факултету у Београду. Промене су уследиле када је институција
довољно кадровски ојачала. Школске 1972/73, у сарадњи са Економским факул‐
тетом у Суботици, отворен је нови, Пословно‐правни смер. Таквим обликом
међуфакултетске сарадње антиципиран је модел функционалне интеграције Универ‐
зитета који се данас промовише у оквиру Болоњског процеса. Пре равно 35 година,
две институције су развиле савремени студијски програм који је омогућио
повезивање знања из права и економије. На Пословно‐правном смеру образовани
су стручњаци специфичног профила, оспособљни за обављање различитих пос‐
лова у привреди. Две године касније, на Правном факултету у Новом Саду први

пут су организоване последипломске студије, на седам смерова: Грађанскоправном,
Привредноправном, Кривичноправном, Међународноправном, Општетеоријско‐
правном, Социолошкоправном и Друштвеноекономском. Школске 1986/87. почела
је настава на Смеру унутрашњих послова, на ком су образовани правници за рад у
правним службама полиције. Наставни планови и програми су на свим смеровима
редовно усклађивани са практичним потребама и образовним стандардима.

Ради унапређења научноистраживачког рада, у оквиру Факултета формиране су
четири јединице: Институт правних наука, Институт друштвених и правних наука,
Институт привредноправних и економских наука и Институт Кривичноправних
наука. Касније су формирана три специјализована центра за научна истраживања.

Центар за изучавање римског права је основан 1987. године. Тада је то био једини
научни центар те врсте у централној и источној Европи. Примарни циљ ове
јединице је унапређење наставе и научних истраживања у области римског права и
подстицање регионалне сарадње романиста. Октобра 2002. године Центар је у
Новом Саду организовао, у сарадњи са Центром за изучавање римског права и
правних система при италијанском Националном савету за истраживања (Рим) и
Групом за истраживање распрострањености римског права (Sassari – Italia),
Међународни скуп романиста централне и источне Европе и Азије, на коме су
учествовали романисти са педесет европских и азијских универзитета.

Центар за привредноправне студије основан је 2003. године као посебна органи‐
зациона јединица при Катедри привредноправних наука али интегрише
различите активности које су од значаја за Факултет у целини. Центар је формиран
ради унапређења научне и образовне делатности Правног факултета у области
привредноправних наука. Замишљен је као организациони оквир за додатна нау‐
чна и стручна истраживања, размену искустава од значаја за развој привредно‐
правних дисциплина, као и за увођење талентованих студената редовних и после‐
дипломских студија у студијска истраживања.

Центар за стратешке и развојне студије основан је 2004. године. Примарни циљ ове
организационе јединице је праћење трендова у савременом свету, а посебно оних
који се тичу транзиције у посткомунистичким земљама, интеграције у Европску
унију, међународних правних питања и њихове практичне примене на међуна‐
родне односе, питања безбедности и људских права, утицаја технологије на друшт‐
вени развој и сл. Организовањем мултидисциплинарних пројеката, тематских
конференција и других стручних скупова, Центар доприноси међународној и
регионалној сарадњи и промоцији националних достигнућа у светској интелекту‐
алној заједници као и потпунијем укључивању Србије у светске токове капитала,
технологије и знања.

Правни факултет у Новом Саду је започео рад у некадашњим војним објектима на
Петроварадинској тврђави. У јесен 1965. године, пресељен је у зграду на Лиману
која је била изграђена за потребе Факултета техничких наука. Услови рада су
знатно побољшани. Факултету је стављено на располагање више амфитеатара,
учионица, професорских и сарадничких кабинета, канцеларија за рад стручних
служби и др. У јесен 1989. године Правни факултет у Новом Саду је добио нову,
архитектонски препознатљиву и савремено опремљену зграду са близу 8.000
квадратних метара корисне површине. Тиме су створени услови за рад и ван‐
наставне активности који по многим мерилима превазилазе европске стандарде.

У овиру Правног факултета је 1990. године формиран Центар за издавачку делат‐
ност који објављује уџбенике, приручнике и монографије. Тиме су створени пред‐
услови за ефикасније публиковање стручне и научне литературе, а пре свега књига
које су намењене студентима.

2. Стратегија развоја и стратегија обезбеђења и унапређења квалитета

У јесен 2002. године дефинисани су и озваничени стратешки развојни циљеви Прав‐
ног факултета у Новом Саду. Након тога су утврђени краткорочни, средњорочни и
дугорочни планови за њихову реализацију. Тиме је развијена свеобухватна страте‐
гија развоја институције која се периодично преиспитује, мења и допуњује. У свим
њеним сегментима обезбеђење и унапређење квалитета представљено је као трајни
задатак. Изражено је опредељење да образовање, наука и друге области академског
живота треба развијати у складу са највишим европским и светским стандардима.
Стратегија обезбеђења и унапређења квалитета је тако и званично постала саставни
део Стратегије развоја. Правни факултет у Новом Саду се определио за квалитетан
развој, са високо постављеним циљевима.

3. Плански документи Правног факултета
о обезбеђењу и унапређењу квалитета

Правни факултет у Новом Саду је донео и публиковао више планских докумената
који се односе на реализацију стратешких циљева и оперативних задатака у
појединим областима. Неки од тих докумената су послужили као полазиште за
дефинисање стратегије унапређења правног образовања и правне науке у Репу‐
блици Србији, а касније и за иницирање међународне сарадње ради увођења је‐
динствених образовних и научних стандарада у региону централне и источне
Европе.

Захваљујући томе што је имао јасно дефинисане циљеве и свеобухватну стратегију
развоја, Правни факултет у Новом Саду је временом постао једна од водећих висо‐
кошколских институција у региону.

Пут до јединственог европског образовног простора је водио кроз регионалну
сарадњу и повезивање на ужем простору. Било је јасно да укључивању у пан‐
европску интеграцију мора претходити хармонизација правног образовања унутар
државних граница. Полазећи од те чињенице, Правни факултет у Новом Саду је
маја 2003. године организовао конференцију декана, продекана и шефова катедара
правних факултета Србије. На инцијативу организатора издато је саопштење које је
касније названо Новосадска декларација о реформи правног образовања у Србији. У том
документу изложени су основни принципи реформе и смернице за њено спрово‐
ђење. Тежиште је било на имплементацији европских стандарда који важе у облас‐
ти образовања и науке. Учесници Конференције су се сагласили да се формира
Академска заједница правних факултета Србије која треба да омогући ефикаснију
размену информација и координацију активности које су усмерене на успостав‐
љање чвршће сарадње чланица и на хармонизацију правног образовања.

Годину дана касније, на Првој конференцији декана правних факултета, директора
департмана, института и истраживачких центара централне и источне Европе о
правном образовању у Европи Правно образовање у Европи, коју је Правни факултет у
Новом Саду организовао у сарадњи са Мрежом универзитета централне и источне
Европе са седиштем у Венецији, иницирани су различити облици сарадње који
треба да омогуће стандардизовање и хармонизацију правног образовања и посте‐
пено стварање јединственог образовног простора у централној и источној Европи.
Учесници скупа су донели одлуку да се ради ефикасније координације формира
Мрежа правних факултета централне и источне Европе (CEELF. Net), са седиштем
у Новом Саду.

Оба документа и данас представљају окосницу стратегије развоја, а тиме и
стратегије обезбеђења и унапређења квалитета на Правном факултету у Но‐
вом Саду.

Новосадска декларација о реформи правног образовања у Србији
ЗАЈЕДНИЧКО САОПШТЕЊЕ
ДЕКАНА, ПРОДЕКАНА И ШЕФОВА КАТЕДАРА
ПРАВНИХ ФАКУЛТЕТА СРБИЈЕ
са конференције одржане у Новом Саду 30. и 31. маја 2003.

У циљу општег унапређења правног образовања у Републици Србији сагласили
смо се да се реформа заснива на следећим принципима:
1. Основне студије за стицање звања дипломирани правник не могу бити краће
од четири године.
2. Треба увести трогодишње основне студије за стицање звања правник чиме ће
се олакшати окончање школовања већем броју студената на правним факулте‐
тима.
3. Право полагања правосудног испита треба признати само дипломираним
правницима.
4. На студијама права изучаваће се обавезни и изборни предмети.
5. Обавезни предмети ће чинити 70% наставне материје а изборни 30%.
6. Обавезни предмети ће бити исти на свим правним факултетима и изучаваће
се на истим годинама студија.
7. Уводи се јединствен кредитни систем (ECTS) за све правне факултете у
Србији.
8. Посебним протоколима о сарадњи утврдиће се услови за мобилност
професора, асистената и студената, чиме ће се створити отворени образовни
простор Србије у области правног образовања.
9. Увешће се додатак дипломи (diploma supplement) по европским стандардима.
10. Правни факултети ће у сарадњи са другим домаћим и страним високошкол‐
ским установама организовати заједничке основне и последипломске студије и
издавати заједничке дипломе.
11. Правни факултети ће сарадњом са другим факултетима доприносити функ‐
ционалној интеграцији својих универзитета.

12. Јачање универзитета треба вршити кроз функционалну а не кроз институ‐
ционалну интеграцију.
13. У постојећим условима правни факултети морају задржати статус правног
лица и своју аутономију у односу на државу и универзитет.
14. Поједине функције треба пренети са факултета на универзитет.
15. Правни факултети Србије ће реализовати заједничке научноистраживачке и
развојне пројекте.
16. Научни рад на правним факултетима ће у већој мери бити у функцији
образовања.
17. Настава ће бити модернизована увођењем нових наставних средстава и ме‐
тода рада.
18. Тежиште ће се померати ка раду са мањим групама студената и практичном
раду.
19. Да би се обезбедило перманентно обнављање наставног кадра неопходно је
задржати звање асистента на факултету.
20. Правни факултети ће координирано предлагати уписну политику.
21. Студенти и њихове организације биће укључени у реформу правног образо‐
вања.
22. Посебне радне групе разрадиће методе оцењивања рада професора, асисте‐
ната, стручних служби и факултета као целине.
23. Ради ефикасније заштите интереса студената, професора, асистената и служ
беника формираће се Академска заједница правних факултета Србије, као

об‐

лик институционалног повезивања установа које се баве правним образовањем.
24. Формираће се радна група за координацију реформе правног образовања у
Републици Србији.

_______________________

ПРАВНО ОБРАЗОВАЊЕ У ЕВРОПИ
КОНФЕРЕНЦИЈА ДЕКАНА ПРАВНИХ ФАКУЛТЕТА
ЦЕНТРАЛНЕ И ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ
Нови Сад, 28‐30. маја 2004.
Закључци:
1. У земљама централне и источне Европе постоје различити концепти правног
образовања.
2. Разлике се превасходно огледају у: 1) дужини студија, 2) броју и распореду
наставних предмета по годинама студија, 3) начину организовања наставе и
испита, 4) степену припремљености за рад у пракси и, 5) условима студирања
(као што су број студената у студијским групама, опремљеност учионица
савременим наставним средствима, број професора и асистената, доступност
стручне литературе, могућност боравка на страним универзитетима и сл.).
3. Концептуалне разлике и различити нивои правног образовања отежавају
стручну комуникацију и регионалну сарадњу у области међународне политике,
привреде, културе и др.
4. Оцењено је да би се процес паневропске интеграције могао лакше и ефикас‐
није спровести уколико би разлике у правном образовању биле мање.
5. Имајући све то у виду, учесници Конференције су се сагласили да треба
интензивирати регионалну хармонизацију правног образовања.
6. Кроз процес хармонизације треба стварати услове за ширу сарадњу правних
факултета у области науке и образовања, а посебно за већу мобилност про‐
фесора, асистената, истраживача и студената.
7. Постепено треба вршити имплементацију начела Болоњског процеса, уз пуно
уважавање европских трендова, али и свих специфичности правног образовања.
8. Потребно је сачинити акциони план којим би били дефинисани циљеви и
носиоци процеса, основни приниципи, главне фазе и рокови за њихово
спровођење.
9. Увиђајући потребу за координираним активностима на плану регионалне
хармонизације правног образовања, учесници овог скупа су донели одлуку да

формирају посебну регионалну мрежу правних факултета централне и источне
европе (Central and Eastern European Law Faculties Network – CEELF.Net.)
10. Основни циљеви оснивања Мреже су:
1) Унапређење и хармонизација правног образовања у региону;
2) Размена информација о активностима чланова Мреже;
3) Размена информација о имплементацији Болоњског процеса;
4) Организовање заједничких тематских конференција, семинира и сл;
5) Успостављање минимума заједничких образовних принципа и стандарда;
6) Подстицање сарадње и размене професора, асистената и студената;
7) Организовање заједничких летњих школа;
8) Организовање спортских сусрета студената;
9) Заједничко организовање последипломских студија и других облика стручног
усавршавања;
10) Билатерално и мултилатерално партнерско повезивање факултета ради
заједничког

конкурисања за финансирање развојних и научних пројеката у

оквиру TEMPUS /CARDS/SOCRATES/ERASMUS и других програма;
11) Размена стручне литературе и интензивније превођење страних стручних
радова на језике чланова Мреже;
12) Дугорочни циљ: стварање отвореног образовног простора у сфери правног
образовања, у региону.
11. Начин организовања и финансирања Мреже биће уређени Статутом.
12. Статут, као и Годишњи план активности Мреже, усвојиће Главни одбор у
чијем ће саставу бити по један представник сваког факултета.
13. Главни одбор ће бити конституисан на заједничкој седници представника
правних факултета централне и источне Европе која ће се одржати септембра
2004. године.
14. За спровођење одлука Главног одбора и за координацију активности Мреже
биће задужена посебна канцеларија чије ће седиште бити на Правном факул‐
тету у Новом Саду.

15. Мрежа правних факултета централне и источне Европе ће у остваривању
зацртаних циљева сарађивати са другим професионалним асоцијацијама као
што су Удружење правних факултета Европе (European Law Faculties Assotiation
– ELFA), Федерација адвокатских комора Европе (Fedaration of European Bars –
FBE), Савет адвокатских комора и удружења Европске уније (Council of the Bars
and Law Societes of the European Union – CCBE) и др.

__________________

4. Стратегија која се спроводи и даје резултате: стандарди и поступци

Крајем 2002. године започета је серија дугорочних развојних пројеката. У почетној
фази, посебна пажња је посвећена организацији и стандардизацији рада. Уво‐
ђењем стандардизованих поступака и другим иновацијама на пољу менаџмента
успостављена је флексибилна и ефикасна структура која је способна да успешно
реализује различите активности. Истовремено, рађено је на унапређењу инфра‐
структуре. Извршена је реконструкција појединих делова зграде. Године 2003.
направљене су две мултимедијалне сале (једна са сто и једна са педесет места),
медијатека, специјална сала за симулацију суђења (судница), професорски клуб,
студентска кантина, кабинет за професоре у пензији, галеријски простор, канце‐
ларија за међународну сарадњу, кабинет за гостујуће професоре и др. Унапређена
је интерна информатичка мрежа. Аклиматизоване су читаонице, амфитеатар, све
учионице, професорски и асистентски кабинети и канцеларије стручних служби.
Крајем 2004. направљена је још једна велика мултимедијална сала са више од сто
места. Године 2007. отворена је канацеларија Правне клинике за заштиту животне
средине која пружа бесплатну стручну помоћ грађанима и невладиним органи‐

зацијама. Почетком 2008. завршен је рад на формирању Рефералног центра за правну
праксу.
Предузет је читав низ активности да се на Факултету створи пријатан амбијент.
Захваљујући додатном ангажовању запослених, факултетски холови су испуњени
цвећем и сликама. Испред зграде, на централном тргу, подигнуте су цветне рун‐
деле. Атријум Правног факултета је постао место на ком се радо окупљају студенти
са читавог Универзитета. У студентској анкети спроведеној 2004. године, Правни
факултет је проглашен за најпријатнију универзитетску амбијенталну целину.

Академски живот је обогаћен бројним ваннаставним активностима. Променадни и
вечерњи концерти класичне музике, изложбе слика и уметничких фотографија,
трибине, димпломатски дани, књижевне вечери и пројекције филмова учинили су
да Правни факултет постане једно од културних средишта града. Поновним покре‐
тањем рада спортског друштва Правник створени су услови за масовно бављење
различитим спортовима. Факултет је уложио значајна средства у набавку спортске
опреме и у организовање више међународних такмичења. Обнављањем студент‐
ског листа Правник пружена је шанса онима који су желели да се опробају на пољу
журналистике. Тиме су створени услови за свестрани развој личности будућих
правника а студентске организације ELSA, Савез студената и Bona fides су добиле
подстицај и подршку за бављење стварним друштвеним вредностима.

Највише је инвестирано у опремање објекта. Купљен је нови намештај за
мултимедијалне сале, судницу и више учионица. Факултет непрестано издваја
значјан део изворних прихода за осавремењавање информатичке подршке. Сваки
наставник и сваки сарадник има сопствени компјутер са интернет конекцијом.
Купљено је неколико десетина нових компјутера за потребе студената. Перма‐
нентно се ради на подизању квалитета интерне мреже.

У циљу унапређења наставе купљен је већи број графоскопа и видеобимова (LCD
пројектора). Достигнут је висок ниво техничке опремљености који омогућује

коришћење Power point programa у свим учионицама. У исто време, за све профе‐
соре и асистенте организоване су презентације и продубљени информатички кур‐
севи ради оспособљавања за примену савремене опреме у наставном процесу.

Обезбеђен је приступ великим домаћим и страним базама података. У оквиру
библиотеке формирани су специјални књижни фондови за европске и англоаме‐
ричке студије. Средином 2005. године завршена је дигитална обрада свих књига и
серијских публикација.

Још крајем 2002. године започета је иновација наставног плана и програма у складу
са европским и светским трендовима. У реализацију тог пројекта укључени су сви
наставници и асистенти Правног факултета у Новом Саду, представници студената
и више спољних сарадника. Стручни тимови су прикупили, превели и анализи‐
рали све релевантне међународне документе о високом образовању и десетине
наставних планова и програма правних факултета из многих европских земаља.
Након тога започете су структурне и организационе промене. На додипломским
студијама је уведен велик број изборних предмета. Смањен је број часова преда‐
вања. Разрађен је нови концепт практичног рада са студентима. Иновирана је
литература. Организоване су и нове последипломске специјалистичке студије као и
различити курсеви за иновацију знања дипломираних правника. Ради унапређења
квалитета, Факултет се определио за рестриктивну уписну политику.

Да би се решио проблем неповољне старосне структуре наставничког кора, интен‐
зивирана је кадровска обнова факултета. Број асистената је удвостручен. Осим тога,
у практични рад са студентима укључен је већи број спољних сарадника: судија,
адвоката, руководилаца стручних служби државних органа, јавних и привредних
предузећа. У том циљу закључени су и споразуми о сарадњи са више институција.
Са таквом праксом је настављено и наредних година. За Факултет је посебно
значајан Споразум о сарадњи са Окружним и Општинским судом у Новом Саду,
Окружним јавним тужилаштвом и Општинским јавним тужилаштвом у Новом

Саду и организацијом Млади правници Србије, који је закључен 2007. године.
Споразум је омогућио организовање квалитетне правне праксе у правосуђу, за
већи број студената.

Све те активности су омогућиле да Правни факултет у Новом Саду постане једнa од
водећих високошколских установа у региону. О квалитету правног образовања које
се стиче на новосадској школи права упечатљиво сведоче вишеструке победе студе‐
ната на националним, регионалним и међународним такмичењима у симулацији
суђења и висока пролазност на правосудним испитима. Тај квалитет је добио приз‐
нање и у међународним оквирима. Правни факултет у Новом Саду је закључио
споразуме о сарадњи са правним факултетима у Падови, Бечу, Салцбургу, Грацу,
Будимпешти, Печују, Мишколцу, Темишвару, Клужу и др. Успешно сарађује са
Правним факултетом Колумбија Универзитета у Њујорку, са Правним факултетом
Универзитета у Вухану и др.

5.Системски приступ: систем обезбеђења и унапређења квалитета

Правни факултет у Новом Саду годинама плански и систематски ради на унапре‐
ђењу квалитета. Јасно су дефинисани стандарди, циљеви, поступци (процедуре,
протоколи), конкретни задаци и начин на који се врши контрола над оствари‐
вањем краткоричних, средњорочних и дугорочних циљева, послова и задатака.
Сваки наставник, сарадник и радник стручних служби има конкретна, прецизно
утврђена задужења која су усмерена на обезбеђење квалитета. Контролу над
њиховим спровођењем врше органи Факултета и органи Универзитета, у оквиру
надлежности утврђених Законом, Статутом и другим општим актима.

Стратегија обезбеђења квалитета је обавезујућа за комплетно наставно и ненас‐
тавно особље. У њеном остваривању активно учествују студенти, студентске органи‐
зације и студентски парламент.

На Факултету постоји посебна Комисија за обезбеђење и унапређење факултета
која је формирана као помоћно стручно и саветодавно тело декана и Наставно‐
научног већа. Комисија има једанаест чланова, међу којима су: један редовни про‐
фесор, један ванредни професор, два доцента, два асистента, секретар Факултета,
шеф Службе за наставу, управник библиотеке, студент продекан и председник сту‐
дентског парламента. Састав Комисије обезбеђује активно учешће свих релевантих
субјеката у развоју Стратегије обезбеђења и унапређења квалитета и њеном спрово‐
ђењу у пракси.

6. Области у којима се ради на обезбеђењу и унапређењу квалитета

Тајни задатак Факултета је да се непрестано унапређују све значајније активности,
независно од тога да ли су везане за основне или пратеће делатности. Вишеде‐
ценијска пракса је показала да међу њима постоји висок степен међуусловљености.
Отуда су политком и стратегијом обухваћени циљеви, стандарди и поступци који
обезбеђују:
‐ квалитет студијских програма;
‐ квалитет наставе;
‐ квалитет научноистраживачког и стручног рада;
‐ квалитет наставника и сарадника;
‐ квалитет ненаставног особља;
‐ квалитет унутрашње организације, координације и управљања;
‐ квалитет студената;
‐ квалитет литературе, библиотечких и информатичких ресурса;
‐ квалитет простора и опреме;
‐ квалитет ненаставних активности;
‐ квалитет и обим међународне сарадње;
‐ квалитет интерног и екстерног информисања, и
‐ квалитет финансирања

6.1. Квалитет студијских програма

Правни факултет у Новом Саду редовно и систематски проверава а, по потреби, и
изнова одређује: циљеве студијског програма и њихову усклађеност са својим
основним задацима и циљевима; структуру и садржај студијског програма у пог‐
леду односа општеакадемских, научностручних и стручноапликативних наставних
дисциплина; радно оптерећење студената мерено ЕСПБ; исходе и стручност које
добијају студенти када заврше студије и могућности запошљавања и даљег шко‐
ловања.

Факултет је општим актима утврдио поступке за одобравање, праћење и контролу
програма студија.

Да би обезбедио перманентно праћење квалитета правног образовања и нивоа
обучености студената за рад у пракси, Правни факултет у Новом Саду сарађује са
послодавацима и представницима Националне службе за запошљавање. Управа
Факултета, шефови катедара и предметни наставници препоручују најуспешније
студенте државним органима, органима територијалне аутономије и локалне само‐
управе, банкама, осигуравајућим друштвима, другим привредним субјектима,
адвокатским канцеларијама, различитим асоцијацијама и другим потенцијалним
послодавцима. Од њих се на различите начине прибављају повратне информације.
Факултет прати статистичке показатеље о резултатима које бивши студенти пости‐
жу на правосудним испитима. Повремено се организују стручни скупови на којима
се воде разговори о квалитету правног образовања. Истакнути стручњаци из праксе
су ангажовани за извођење појединих облика наставе и могу предметним настав‐
ницима непосредно предложити измене студијског програма. Студентске органи‐
зације редовно организују трибину ʺПравници на послуʺ на којој се са стручњацима
из праксе разговара о знањима која су потребна за практичан рад у појединим

областима. У улози домаћина је поред студената увек неко од професора Правног
факултета.
Факултет обезбеђује студентима учешће у оцењивању и осигурању квалитета
студијских програма. Студенти имају своје представнике у Наставно‐научном већу
и у Комисији за квалитет. Осим тога, Факултет организационо и финансијски
подржава анкете које организују студенти, студентске организације и студентски
парламент ради оцењивања квалитета институције, студијских програма, настав‐
ника, ненаставног особља и ваннаставних активности.

Правни факултет обезбеђује непрекидно осавремењивање садржаја курикулума и
њихову упоредивост са курикулумима одговарајућих страних високошколских
установа. У том циљу организују се различити истраживачи и развојни пројекти и
међународни скупови. Факултет обезбеђује свим наставницима и сарадницима
средства за студијске боравке у иностранству и тиме олакшава прибављање реле‐
вантних информација.

Курикулум студијског програма подстиче студенте на стваралачки начин размиш‐
љања, на дедуктиван начин истраживања као и на примену тих знања и вештина у
пракси. Томе посебно доприносе: практичне вежбе које се организују у сарадњи са
истакнутим правницима практичарима; симулације суђења које се организују у
факултетској судници; пракса у суду и тужилаштву; пружање бесплатне правне
помоћи грађанима у факултетској Правној клиници за заштиту животне средине
и Рефералном центру за правну праксу.
Услови и поступци који су неопходни за завршавање студија и добијање дипломе
одређеног нивоа правног образовања прецизно су утврђени општим актима и
усаглашени су са циљевима, садржајем и обимом студијских програма. Све
релевантне одредбе су доступне јавности у штампаном облику и на интернет
страници Правног факултета у Новом Саду.

6.2. Квалитет наставе

Наставници и сарадници Правног факултета у Новом Саду су дужни да профе‐
сионално поступају током извођења предавања, вежби, семинарских часова, инди‐
видуалних консултација и других облика наставе.

Циљ је да се са студентима

успоставе коректни, хармонични односи, засновани на узајамном поверењу и ува‐
жавању. Исту обавезу имају и службеници који остварују непосредан контакт са
студентима и њиховим организацијама.
План и распоред наставе (предавања, вежби, семинарских часова, колективних и
индивидуалних консултација) је усклађен са потребама и могућностима студената.
Утврђен је и објављен пре почетка одговарајућег семестра. Благовремено се
истичне на огласним таблама и интерент странци, и публикује у Информатору
Правног факултета. План и распоред наставе се мора доследно спроводити.

За сваки наставни предмет се пре почетка семестра доноси и објављује посебан
план рада који садржи: основне податке о предмету (назив, година, број ЕСПБ
бодова, услови); циљеве предмета; садржај и структуру предмета; план и распоред
извођења наставе (предавања, вежбе, семинарски часови, колективне и индивиду‐
алне консултације); начин оцењивања на предмету; уџбенике, односно обавезну и
допунску литературу; основне службене податке о наставницима и сарадницима
на предмету. План рада на наставном предмету мора бити благовремено истакнут
на огласним таблама и на интернет страници Правног факултета.

Настава је интерактивна. Саставни део предавања и вежби су адекватни примери
из правне праксе. У оквиру стручноапликативних (позитивноправних) предмета
организују се часови практичне наставе у просторијама државних органа, органа
територијалне аутономије и органа локалне самоуправе, у адвокатским канцела‐
ријама, стручним службама јавних и привредних предузећа. У судници Правног
факултета наставници и сарадници са судијама, адвокатима и другим практича‐

рима организују симулације судских и других поступака у којима су студенти главни
актери. Такви облици наставе подстичу студенте на размишљање и креативност,
самосталност у раду и примену стечених знања. Студенти су у прилици да провере
своја оспособљеност за рад у пракси кроз пружање бесплатне стручне помоћи
грађанима у Правној клиници за заштиту животне средине и у Рефералном центру за
правну праксу Правног факултета у Новом Саду.

Факултет систематски прати спровођење плана наставе као и планова рада на
појединачним предметима и предузима корективне мере уколико дође до одсту‐
пања.

Декан, продекани и шефови катедара упозоравају наставнике и сараднике који се
не придржавају плана рада на предмету или не постижу одговарајући квалитет
предавања и вежби, на потребу побољшања, и обезбеђују им потребно усаврша‐
вање и стручну подршку других колега.

6.3. Квалитет научноистраживачког рада

Правни факултет у Новом Саду је високошколска и научна установа. Подједнака
пажња се посвећује и настави и научним истраживањима. Захваљујући томе,
постигнут је један нови квалитет. Правно образовање и правна наука се међусобно
прожимају.

Научна истраживања су у већој или мањој мери увек доприносила унапређењу
наставе. Подаци и сазнања стечена у оквиру пројеката су на посредан начин
постајала део наставне материје. Покретањем научноистраживачког и развојног
пројекта „Унапређење наставе и науке у складу са принципима Болоњске декларације.“
2002. године, Правни факултет у Новом Саду је и званично исказао трајно опреде‐

љење да научна истраживања морају бити у функцији унапређења правног образо‐
вања. Тај принцип се доследно примењује у пракси.

Садржај и резултати научних истраживања усклађени су са стратешким циљевима
Факултета и са националним и европским циљевима и стандардима високог обра‐
зовања. Знања до којих се долази у оквиру научних и развојних пројеката активно
се укључују у наставни процес.

У међувремену је учињен још један искорак који је у складу са савременим
трендовима у развијеним земљама: наука је стављена у службу грађана и јавног
интереса. Године 2007. почела је са радом Правна клиника за заштиту животне
средине, проистекла из међународног научноистраживачког и развојног пројекта
„Унапређење правног образовања у области Права животне средине у Србији“ који је
реализован у сарадњи са Public Interest Law Institute – Columbia University, уз финан‐
сијску подршку Rockefeler Brothers Fund – New York. Почетком 2008, након пет година
припрема, завршен је рад на развоју Рефералног центра за правну Правног факултета
у оквиру којег је формирано више база података са моделима докумената. Правна
клиника и Рефералани центар су на располагању широј јавности.
Да би се постигао и очувао одоговарајући ниво научног рада, катедре, Наставно‐
научно веће и Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета прате и оцењују
рад сваког наставника и сарадника.
Факултет подстиче наставнике и сараднике на активно бављење научним, истражи‐
вачким, и професионалним радом тако што: 1. организује научноистраживачке и
развојне пројекте; 2. организује научне и стручне скупове; 3. из изворних прихода
обезбеђује средстава за студијске боравке у иностранству и за друге облике
усавршавања; 4. развијањем међународне сарадње ствара услове за размену
истраживача и сл.

Значајн подстицај за научни рад представља и чињеница да Факултет има
сопствени Центар за издавачку делатност који публикује уџбенике и приручнике,
али и научне монографије наставника и сарадника.

6.4. Квалитет наставника и сарадника

Квалитет наставника и сарадника је од приоритетног значаја за будућност Правног
факултета у Новом Саду. Од њега зависе резултати који ће се постизати у области
науке и образовања, а у крајњој лини и укупна позиција коју ће институција имати
у јединственом образовном простору и на тржишту знања. Зато се избор настав‐
ника и сарадника спроводи брижиљиво, у складу са високим стандардима Правног
факултета у Новом Саду. При том се посебно узима у обзир научни, истражи‐
вачки, стручни и педагошки рад кандидата, као и његова повезаност са пројектима
у другим областима привредног и друштвеног живота.
Поступак и услови за избор наставника и сарадника су унапред утврђени Статутом
и другим општим актима Универзитета и Правног факултета у Новом Саду.
Правила су општа, важе за све и унапред су доступна широј јавности. Поступак
избора је јаван.

Факултет систематски прати, оцењује и подстиче научну, истраживачку и педа‐
гошку активност наставника и сарадника. На основу ње се спроводи политка селек‐
ције кадрова која треба да омогући перманентно подзање квалитативног нивоа
институције.

Факултет обезбеђује наставницима и сарадницима перманентну едукацију и уса‐
вршавање, путем студијских боравака, специјализација, учешћа на научним, умет‐
ничким и стручним скуповима, организовањем курсева за иновацију знања у
области информатике и сл.

6.5. Квалитет ненаставног особља

Ненаставно особље обавља послове и радне задатке у оквиру Секретаријата и Цен‐
тра за издавачку делатност.
Услови и поступак заснивања радног односа, као и услови напредовања службе‐
ника уређени су општим актима који су доступни јавности.

Ненаставно особље има одговарајуће стручне квалификације за обављање послова
и радних задатака који су у функцији образовања, науке и пратећих делатности.

Стручне службе су добро организоване и обављају послове у складу са унапред
утврђеним стандардима. Међусобно су повезане интерним информационим
системом и софтверским пакетом који је за потребе Правног факултета креирао
Факултет техничких наука у Новом Саду.

За све раднике стручних служби и Центра за издавачку делатност организују се
бесплатни информатички курсеви различитог нивоа. За стручно усавршавање
ненаставног особља издвајају се посебна средства. Факултет сноси трошкове учења
страних језика за све службенике који раде у библиотеци.
Рад ненаставног особља се перманентно прати, оцењује и на одговарајући начин
финансијски вреднује.

6.6. Квалитет унутрашње организације, координације и управљања

Организација Правног факултета је уређена Статутом. Организациона структура је
јасно дефинисана и примерена задацима и циљевима установе. Факултет има
органе и организационе јединице образоване у складу са законом.

Органи факултета:

Орган управљања. Орган управљања је Савет Факултета. Савет чине: девет представ‐
ника из реда запослених у настави на Факултету, које бира Наставно‐научно веће
Факултета; два представника из реда запослених ван наставе, које бирају запослени
ван наставе на Факултету; три представника оснивача, које именује оснивач; три
представника студената, које бира Студентски парламент Факултета. Мандат
чланова Савета траје три године, почев од дана конституисања Савета.

Пословнодни орган. Пословодни орган Факултета је декан. Декан се бира из реда
редовних професора. Декану у раду помажу три продекана (продекан за наставу,
продекан за финансије и продекан‐студент). Декана и продекане бира Савет
факултета на предлог Наставно‐научног већа. Мандат декана и продекана траје три
године. Декан одговара Савету Факултета за законитост, ефикасност и целисход‐
ност свог рада, као и за рад Факултета у целини.

Стручни орган факултета. Стручни орган Факултета је Наставно‐научно веће.
Чланови Већа могу да буду наставници и сарадници који су у радном односу на
Факултету са пуним радним временом. Веће чине: декан, продекани, шефови кате‐
дри, три представника сарадника и три студента. Студенте који чине састав Већа
бира Студентски парламент Факултета. Декан је председник, а продекан за наставу
је заменик председника Већа, по функцији.

Студентски парламент. Студентски парламент је орган Факултета посредством
којег студенти остварују и штите своја права и интересе на Факултету. Право да
бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви студенти
уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент.
Студентски парламент има 15 чланова. Поступак избора чланова Студентског
парламента уређује се општим актом Факултета.

Организационе јединице:

Катедре. Запослени у настави у радном односу са пуним радним временом органи
зовани су по катедрама. Катедра обухвата један или више сродних наставних пред‐
мета, по правилу у оквиру једне уже научне области. На Факултету постоје следеће
катедре: Катедра за теорију државе и права, филозофију права и социологију;
Катедра за историју државе права; Катедра грађанскоправних наука: Катедра за
кривично право; Катедра за јавно право; Катедра привредноправних наука;
Катедра за међународно право; Катедра за радно и социјално право; Катедра
правноекономских наука. За координацију рада задужени су шеф и секретар
катедре.
Центри за научноистраживачки рад. Ради унапређења научноистраживачког рада
формиране су три организационе јединице: Центар за изучавање римског права;
Центар за привредноправне студије и Центар за стратешке и развојне студије.
Радом центара руководе управници који за свој рад одговарају Наставно‐научном
већу и декану.

Секретаријат. Стручне, административне и техничке послове на Факултету, обавља
Секретаријат. Овом организационом јединицом руководи секретар Факултета.
Секретар одговара декану за рад Секретаријата. У оквиру Секретаријата постоје
четири стручне службе: Служба за опште и заједничке послове; Служба за наставу;
Служба рачуноводства и Библиотека. Службом општих послова руководи шеф са

високом стручном спремом (дипломирани правник). Службом за наставу и

студентска питања руководи шеф са високом стручном спремом (дипломирани
правник). У служби раде четири службеника. Библиотеком Правног факултета руководи управник. У библиотеци раде три библиотекара са високом стручном
спремом и три књижничара са средњом стручном спремом. Сви радници имају
положен стручни испит. Службом рачуноводства руководи шеф са високом стручном спремом (дипломирани економиста).
Центар за издавачку делатност. Ради обављања издавачке делатности формиран је
Центар за издавачку делатност. Центром руководи управник којег бира Наставно‐
научно веће. За обављање послова књижарске продаје у оквиру Центра је образова‐
на Скриптарница. Запослени у Скриптарници за свој рад одговарају: управнику
Центра за издавачку делатност, шефу Службе за опште и заједничке обавља и дру‐
ге послове предвиђене законом.

Рад органа и организационих јединица Правног факултета је јаван и подложан је
вредновању од стране запослених, студената, оснивача и шире јавности.

6.7. Квалитет студената

Од уписа прве генерације 1959. године до сада, на Правном факултету у Новом
Саду је дипломирало око десет хиљада студената. Тај податак говори сам по себи.
Факултет је годинама водио рестриктивну уписну политику и настојао да иза
његове дипломе стоји темељно знање.

Упис се традиционално врши на основу јавног конкурса. Конкурс садржи: број
места на одређеном студијском програму, услове за упис, мерила за утврђивање
редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и рокове за подно‐
шење жалбе и висину школарине коју треба да плате студенти чије се студирање не
финансира из буџета. Рангирање кандидата се врши на основу општег успеха
постигнутог у срењој школи и резултата који је постигнут на пријемном испиту.

Пријемни испит обухвата материју из историје и српског, односно, матерњег
језика. Полаже се писмено, у просторији у којој дежурају наставници и сарадници
Правног факултета и представници студентских организација. Поступак провере
знања је уређен посебним актом. Тестове прегледа комисија у чијем су саставу
наставници Правног и Филозофског факултета у Новом Саду. Резултати се објав‐
љују на огласној табли Факултета и на факултетској интернет страници. Најбоље
рангирани студенти стичу право на упис у категорији студената чије се студије
финансирају из буџета. Студенти који сами сносе трошкове студирања могу
накнадно прећи на буџетски начин финансирања ако на време положе одређени
број испита. За студенте ромске националности је обезбеђена посебна уписна
квота. На Факултету постоје посебни програми за успешне студенте. Студенти са
инвалидитетом су ослобођени плаћања школарине. Осим тога, Факултет тој
категорији студената обезбеђује поједине видове асистенције.

Студенти су једнаки и равноправни по свим основама, у складу са Уставом.
Обезбеђени су просторни и други услови за рад студентских организација.

Факултет непрекидно и систематски прати успех студената и њихово напредовање
у савладавању градива. По потреби организују се додатни часови предавања,
колективних и индивидуалних консултација. Наставници и сарадници посебно
вреднују поједине активности током наставе, у складу са критеријумима који су
унапред дефинисани и познати студентима и широј јавности.

Најуспешнијим студентима је омогућено да у оквиру међуфакултетске размене
проведу један или више семестара на некој од партнерских институција у
иностранству.

Студенти који заврше студије стичу одговарајућа стручна звања, у складу са
Законом и општим актима Универзитета и Правног факултета у Новом Саду.

6.8. Квалитет литературе, библиотечких и информатичких ресурса

Библиотека

Библиотека Правног факултета у Новом Саду у својим фондовима има преко
300.000 библиотечких јединица. Већину чине уџбеници и серијске публикације које
су намењене студентима и наставном особљу. Расположива уџбеничка литература
покрива наставне потребе. У библиотеци постоји велик број домаћих и страних
монографија, коментара, енциклопедија и лесикона који су потребни за
научноистраживачки рад. Међу којима има и ретких издања. Библиотечки фонд
покрива све области права, а садржи и мноштво наслова из историје, социологије,
филозофије, економије, политикологије, религије и других области. Целокупан
књижни фонд је комјутерски обрађен. Електронски каталог је доступан преко
Инетернета.

Библиотека располаже са две читаонице, великим депоом и пријемном канце‐
ларијом. У читаоницама се налазе терминали са десет копјутера и класични
каталог. Библиотека има on line приступ великом броју стручних и научних база
података.

Радом библиотеке руководи управница са звањем магистра правних наука. Са
студентима раде три библиотекара са високом стручном спремом и три књижни‐
чара са средњом стручном спремом. Радно време библиотеке је усклађено са
студентским потребама и активностима. Библиотека за наставнике, сараднике и
студенте редовно организује инструктивне курсеве за коришћење књижног фонда
и компјутерских база података.

О стратегији развоја књижног фонда одлучује Библиотечки одбор којим руководи
председник из реда наставника.

Литература

Факултет благовремено обезбеђује литературу за све студијске програме. Већина
наставних предмета је покривена уџбеницима које су написали наставници
Правног факултета у Новом Саду, у складу са стандардима утврђеним посебним
правилником. За благовремену набавку осталих издања задужени су службеници
Скриптарнице која је формирана у оквиру факултетског Центра за издавачку
делатност.

Уџбеници су изложени у централном холу Факултета. Подаци о издањима Центра
за издавачку делатност редовно се објављују на интернет страници и у интенром
гласилу Информатор Правног факултета, који је доступан студентима.

Информатички ресурси

Правни факултет има савремену информатичку опрему и развијен интерни
информациони систем који опслужује радник Службе општих послова (адми‐
нистратор система). Факултет је прикључен на академску мрежу која омогућује
ефикасну екстерну размену података и приступ интернету.

Студенти имају на располагању тридесет пет компјутера са интернет конекцијом.
Факултет организује бесплатне информатичке курсеве различитих нивоа за све
заинтересоване студенте.

6.9. Квалитет простора и опрема

Зграда Правног факултета, са 7852 квадратна метра корисне површине, у потпу‐
ности одговара стандардима високог образовања. У њој се организује настава у две
смене за студенте основних, дипломских и докторских студија.

За наставне потребе користе се амфитеатар, три велике мултимедијалне сале, сала
за симулацију суђења (судница) са рефералним центром за правну праксу,
конференцијска сала, компјутерска учионица, канцеларија Правне клинике за
заштиту животне средине, двадесет шест учионица, библиотека, две читаонице и
девет катедарских сала. Све просторије су аклиматизоване и савремено опремљене.
У свакој постоји могућност коришћења пројектора за Power point презентације. Сви
наставници и руководиоци стручних служби имају засебне кабинете. Канацеларије
стручних служби су такође аклиматизоване и савремено опремљене. Факултет има
своју галерију, скриптарницу, кантину, фотокопирницу, просторије за рад студент‐
ских организација, посебну канцеларију за редакцију студентског листа ʺПравникʺ
и студентског спортског друштва. Факултет је ставио на располагање посебне прос‐
торије универзитетском Удружењу студената са инвалидитетом и универзитетском
Удружењу наставника и сарадника. Атријум Правног факултета је простор у којем
се окупљају и студенти других факултета.

За обуку и рад студената користи се тридесет пет компјутера са интернет
конекцијом који се налазе у одговарајућим просторијама (компјутерска сала за
учење на даљину; у компјутерска учионица; читаоница; сала за симулацију суђења
‐ реферални центар за правну праксу и канцеларија Правне клинике за заштиту
животне средине). Простор и опрема у потпуности задовољавају наставне потребе
и друге академске активности

6.10. Квалитет ваннаставних активности

Правни факултет у Новом Саду, настоји да организовањем концерата, изложба
слика, трибина, јавних дебата, спортских активности, сусрета са члановима дипло‐
матског кора и другим ненаставним активности, подстакне свестрани развој лич‐
ности студената.

6.11. Квалитет и обим међународне сарадње

Правни факултет у Новом Саду је интегрисан у европски простор високог образо‐
вања и науке. О томе сведоче бројни уговори о међународној сарадњи. Факултет
интензивно сарађује са водећим високошколским установама у Европи. Посебна
пажња је посвећена развоју регионалне сарадње.

Споразуми о међународној сарадњи су доступни јавности. Видно су истакнути у
холу Факултета. Редовно се објављују у интерном гласилу и у другим публи‐
кацијама.

Факултет остварује размену наставника, сарадника и студената са десетак правних
факултета у иностранству. Размена је регулисана одредбама споразума о сарадњи,
Статутом и другим општим актима.

Наставници

и

сарадници

учествују

у

реализацији

више

међународних

научноистраживачких и развојних пројеката.

Факултет има јасно дефинисане циљеве и стратегију развоја међународне сарадње.

6.12. Квалитет интерног и јавног информисања

Правни факултет континуирано ради на развоју интерног и екстерног инфор‐
мисања.
Научни и струлчни скупови. Правни факултет је 2003. године заједно са Филозоф‐
ским факултетом иницирао увођење студија журналистике на Универзитету у
Новом Саду. Године 2004. организовао је научни скуп ʺЖурналистика у XXI векуʺ у
чијем раду је учествовало четрдесетак научника и представника водећих медија у
Србији. Редакција студентског листа ʺПравникʺ организовала је 2007. године
стручни скуп ʺОдговорно новинарство.ʺ

Конференције за штампу и и друге. Факултет организује конференције за штампу и
остале медије поводом гостовања познатих предавача, научника, чланова дипло‐
матског кора и других личности из јавног живота. На конференцијама се перио‐
дично саопштавају и резултати који су постигнути у области наставе, науке и
издаваштва.

Факултетска интернет страница. Од 2001. године Факултет има интернет страницу
(www.pravni.ns.ac.yu) са више портала на којима се налазе сви подаци о научном и
образовном раду институције који су од значаја за студенте и ширу јавност.

Интерно гласило ʺИнформаторʺ. Од 2002. године Факултет сваког месеца у штам‐
паном и електронском облику објављује интерно гласило у ком се налазе
информације о реализованим и будућим активностима наставника, сарадника и
студената, о новим књигама и часописима у факултетској библиотеци и о новим
издањима Центра за издавачку делатност. Информатор се у штампаном облику
доставља свим наставницима, сарадницима, ненаставном особљу, студентским
организацијама, медијима, оснивачу и појединим државним органима, невла‐
диним организацијама и привредним субјектима.

Фото новине. Фотографије са свих значајних догађаја на Факултету се са кратким
информацијама излажу у витринама које се налазе у централном холу.
Фотографије се касније архивирају у складу са библиотечким стандардима.

Монографија ʺПравни факултет у Новом Саду.ʺ На неколико стотина страница, на
српском и енглеском језику, уз мноштво фотографија, предстваљени су историјат
Факултета, научни рад, образовни рад и међународна сарадња. Ово репрезен‐
тативно издање, у тврдом повезу, намењено је угледним гостима из земље и
иностранства и најуспешнијим студентима Правног факултета.

Књига генерације ‐ Дипломци. Сваке године издаје се књига која је посвећена
последњој генерацији дипломаца. У тој публикацији са тврдим повезом, налазе се
кратак историјат Факултета, списак наставника и сарадника, преглед студијских
програма и списак свих студената који су дипломирали на Правном факултету од
његовог оснивања. Књига се дипломираним студентима уз диплому уручује на
посебној промотивној свечаности.

Брошура ʺПравни факултет у Новом Садуʺ. До сада су објављена три издања
брошуре о Правном факултету на српском и три издања на енглеском језику, у
којима се налазе основни подаци о институцији са фотографијама.

Промотивни летак – флајер Факултета. Факултет по потреби штампа промотивне
летке у већем броју примерака.

Интернет страница, банер и информативни летак Правне клинике за заштиту
животне средине. На интернет страници Правне клинике за заштиту животне
средине (www.ekologija.pf.ns.ac.yu) налази се најпотпунија база података о
прописима и пракси у области Права животне средине у Србији. Подаци су
превасходно намењени студентима и грађанима који се баве том проблематиком.

Клиника има свој банер и информативни летак са основним контакт инфор‐
мацијама.

Студентски лист ʺПравник.ʺ На Правном факултету већ неколико деценија излази
лист ʺПравникʺ који самостално уређује студентска редакција.

Огласне табле. Релевантне информације налазе се и на двадесетак огласних табли
које се налазе у холовима, учионицама и пријемној канцеларији.

6.13. Квалитет финансирања

Правни факултет у Новом Саду је високошколска установа са статусом правном
лица, чији је оснивач Република Србија. Рад Факултета се једним делом финансира
из буџета оснивача, а другим из изворних прихода саме институције, у складу са
Законом. Факултет има стабилне изворе финансирања који омогућују подмирење
редовних потреба. Из изворних прихода се финасирају научноистраживачки и
развојни пројекти који су усмерени на унапређење наставе и науке. Факултет
издваја значајна средства за осавремењавање опреме и набавку стручне литературе.
Средства се користе наменски, у складу са финансијским планом, који доноси
Савет Правног факултета у Новом Саду. Финансијски план садржи податке о
приходима, расходима и динамици прилива и утрошка средстава. Доступан је
јавности, у складу са Законом и општим актима Факултета. Правни факултет у
Новом Саду није корисник банкарских кредита.

7. Преиспитивање и промена политике обезбеђења квалитета

Стручне службе и органи Правног факултета систематски прикупљају, обрађују и
анализирају податаке од значаја за оцену квалитета у свим релевантним областима.

Факултет пореди своје резултате са постављеним циљевима и стандардима, као и са
резултатима које остварују друге високошколске установе у земљи и иностранству.
Самовредновање треба да омогући благовремено предузимање корективних и стиму‐
лативних мера.

Политика обезбеђења квалитета се повремено преиспитује и, по потреби, мења.
Одлуку о томе доносе надлежни органи Правног факултета, у поступку који је утврђен
општим правним актима.

___________________
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