Универзитет у Нишу, Природно-математички факултет
На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета
високошколских установа (Службени гласник РС, број 106/06) и у складу са
Стратегијом обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета у Нишу,
Комисија за обезбеђење квалитета подноси следећи

Извештај о раду Комисије за обезбеђење квалитета
Природно-математичког факултета у Нишу
за школску 2016/2017. годину

У току 2016/17. године, Комисија за обезбеђење квалитета Факултета реализовала
је активности које произилазе из Статута и правилника који регулишу област
обезбеђења.
Комисија je радилa у следећем саставу: др Драган Гајић, ред. проф. (председник), др
Александар Бојић, ред. проф., др Александар Настић, ван. проф, др Јелена Игњатовић, ред. проф., др Селим Шаћировић, ред. проф., др Владимир Жикић, ред. проф.,
Милена Јовановић, реф. за наст. и студ. питања, Јелена Алексић, студент, и Кристина
Миливојевић, студент.
Најважније реализоване активности су:
•
•

Спроведен је поступак Самовредновања и оцењивања квалитета студијских
програма, наставе и услова рада за период 2013-2016.
Комисије за обезбеђење квалитета департмана су поднеле извештаје о
реализованој настави на департманима за летњи и зимски семестар 2015/16.
године. Извештај о реализованој настави у семестру на департману садржи:
уочена запажања од стране наставника/сарадника и евидентиране
проблеме у реализацији наставе, као и појединачне извештаје сваког
наставника и сарадника које је сваки наставник/сарадник за сваки предмет
на коме је ангажован генерисао на основу евиденције унете преко Наставничког портала.

•

Комисија за обезбеђење квалитета Факултета је генерисала документ
Преглед реализоване наставе за шк. 2015/16. на Природно-математичком
факултету у Нишу, са подацима o реализованој настави током шк. 2015/16.

•

Дефинисана је методологија усвајања и евидентирања предложених измена
акредитованих студијских програма и предмета. Дефинисан је и усвојен
Правилник о начину промене акредитованог студијског програма Природноматематичког факултета са обрасцем за измену предмета акредитованог
студијског програма и обрасцем за увођење новог предмета у оквиру
акредитованог студијског програма.
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•

Постављен је и промовисан Студентски портал на састанку Студентског
парламента. У сарадњи са шефом Информационог система, др Иваном
Станковићем, започело се са коришћењем портала за анкетирање студената
и електронско плаћање испита.

ПРОДЕКАН ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
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Проф. др Татјана Анђелковић

Проф. др Драган Гајић
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