НАДЛЕЖНОСТИ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

Надлежности Сената Универзитета јесу да:
1) утврђује предлог Статута, уз претходно прибављено мишљење Министарства одбране;
2) утврђује предлог мишљења о оснивању, статусној промени и промени назива високошколске јединице у саставу Универзитета, на основу претходно добијене сагласности Министарства одбране;
3) утврђује предлог Финансијског плана Универзитета;
4) утврђује предлог Извештаја о пословању и предлог Годишњег обрачуна Универзитета;
5) утврђује предлог одлуке о висини школарине, по прибављеном мишљењу високошколске
јединице у свом саставу;
6) утврђује јединствене стандарде рада служби и јединствене стандарде за формирање базе података свих јединица;
7) утврђује политику развоја и ангажовања наставника и сарадника;
8) утврђује стандарде и мере за праћење, обезбеђење, унапређење, развој и контролу квалитета
студијских програма, наставе и услова рада;
9) припрема одлуку о расписивању конкурса за упис на студије;
10) одлучује о условима, поступку и начину реализације програма образовања током читавог
живота;
11) утврђује, на предлог ректора Универзитета, јединствену политику чији је циљ стално унапређење квалитета наставе и усавршавање научноистраживачког рада;
12) усваја уже научне области на предлог већа високошколских јединица у свом саставу, а по
прибављеном мишљењу стручних већа Универзитета;
13) подноси захтев за проверу испуњења обавеза Универзитета и високошколских јединица у
свом саставу, у погледу квалитета студијских програма, наставе и услова рада;
14) предлаже продужење радног односа наставнику у звању ванредног или редовног професора коме је престао радни однос у складу са законом;
15) доноси општа акта из своје надлежности у складу са Законом, и то:
(15.1) Кодекс професионалне етике,
(15.2) Правилник о начину, поступку и ближим условима за стицање звања наставника,
(15.3) Правилник о поступку и условима доделе звања и права лица изабраног у звање професор емеритус,
(15.4) Правилник о условима и поступку давања сагласности за ангажовање наставника
на другој високошколској установи,
(15.5) Правилник о условима и поступку за упис кадета и студената на студијске програме,
(15.6) Правилник о обезбеђењу квалитета,
(15.7) Правилник о самовредновању,
(15.8) Правилник о признавању страних високошколских исправа,
(15.9) Правилник о доношењу студијских програма,
(15.10) Правилник о кадетском односно студентском вредновању квалитета студија и педагошког рада наставника,
(15.11) Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту,
(15.12) Правилник о уџбеницима,

Правилник о научноистраживачком раду,
Правилник о пријави, изради и одбрани докторске дисертације и промоцији доктора
наука,
(15.15) Правилник о условима и начину ангажовања гостујућег професора,
(15.16) Правилник о условима и начину учешћа лица изабраних у научно звање у остваривању дела наставе на Универзитету,
(15.17) Правилник о кадетском парламенту,
(15.18) Правилник о условима и начину реализације Програма образовања током живота,
(15.19) Стратегију обезбеђења квалитета,
(15.20) Стратегију научноистраживачког рада;
16) врши избор у звање редовног професора, ванредног професора и доцента на предлог већа високошколских јединица у свом саставу, уз прибављено мишљење надлежног стручног већа
Универзитета;
17) даје мишљење о предлогу норматива и стандарда услова рада високошколских јединица у
свом саставу, као и материјалним средствима за њихово остваривање;
18) даје мишљење о предлогу за утврђивање научних односно стручних области у оквиру поља из
члана 27. Закона;
19) даје мишљење о предлогу стандарда и поступка за самовредновање и оцењивање квалитета
високошколских јединица, спољашњу проверу квалитета високошколских јединица, издавање
дозвола за рад, акредитације високошколских јединица и акредитације студијских програма;
20) разматра питања од интереса за утврђивање наставно-научне делатности на Универзитету;
21) разматра уписну политику на Универзитету у сарадњи са организационом јединицом Министарства одбране надлежном за људске ресурсе;
22) даје мишљење о предлогу листе стручних, академских и научних назива из одговарајућих
области и скраћенице тих назива;
23) доноси програм научних истраживања Универзитета, на основу предлога већа високошколских јединица у свом саставу;
24) доноси студијске програме свих нивоа студија (првог, другог и трећег), на предлог већа високошколских јединица у свом саставу, а по прибављеном мишљењу надлежних организационих јединица Министарства одбране и Војске Србије и надлежног стручног већа;
25) доноси одлуку о додели титуле почасног доктора;
26) на захтев високошколских јединица, у свом саставу преиспитује одлуке стручних органа Универзитета;
27) најмање једном годишње разматра извештај о остваривању програма научних истраживања
Универзитета;
28) бира представнике Универзитета у Конференцији универзитета Србије, као и у друга стручна
тела, на предлог ректора Универзитета;
29) обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.
(15.13)
(15.14)

