Универзитет у Нишу Природно-математички факултет

ЗАПИСНИК
са састанка Комисије за обезбеђење квалитета Природно-математичког факултета у Нишу одржаног
дана 03.07.2014. године са почетком у 11:00 сати у црвеној сали.
Председник Комисије је предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД
1.

Разматрање и усвајање Извештаја о резултатима анкетирања студената Природно-математичког
факултета за период зимски семестар 2013/14.
Извештај је усвојен.

2.

Дефинисање приоритетних активности за обезбеђење квалитета Факултета на основу анализе
резултата анкетирања за период зимски семестар 2013/14.
У циљу повећања излазности студената Комисија је дефинисала следеће мере:


направити рекламне плакате са позивом студентима да вреднују квалитет наставе и тиме
активно учествују у подизању квалитета наставног процеса,



позив студентима за приступање анкетирању упутити преко Facebook странице Факултета, а не
само преко интернет странице Факултета



могућност приступа Студентском порталу условити претходним попуњавањем анкете

У циљу повећања стандарда квалитета уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса
на ПМФ-у:


Обезбедити барем по један примерак свих публикација које су наведене као Обавезна
литература у Спецификацији предмета.



Увести могућност приступа Kobson i Cobiss базама студентима у читаоничком простору
Факултета постављањем лаптоп рачунара (приступ преко лозинке, контролисан од стране
библиотекара).



Информисати студенте о могућностима коришћења литературе и база (увести термине
консултација студената са библиотекарима о начину коришћења база, учлањења у базе,
међубиблиотечкој размени итд.).

У циљу повећања стандарда квалитета управљања факултетом и ненаставне подршке на ПМФ-у:


Повећати комуникацију управе Факултета са Студентским парламентом у решавању уочених
проблема.



Увeсти Студентски портал у циљу повећања комуникације са студентима.



У наредном анкетном периоду преформулисати индикатор квалитета „ Радно време Студентске
службе одговара потребама студената“ у питање „Дефинишите радно време Студентске службе
које би одговарало потребама студената“.

У циљу повећања стандарда квалитета простора и опреме на ПМФ-у:


Увести видеобимове у учионицама као и рачунарску опрему (монтажа на плафону).



Повећати ниво хигијене у тоалетима.

У циљу повећања стандарда квалитета наставе:

Универзитет у Нишу Природно-математички факултет


Усагласити у вишој мери опрему и техничку подршку са облицима наставе. Снабдети све
учионице белим таблама, пројекторима, као и одговарајућим прикључком за рачунаре и
приступом интернету.



Повећати контролу рада студената као и оцењивање њиховог рада током наставе.



Јасније дефинисати исходе програма;



Испитати сагласност потребног ангажовања студената на предметима са одговарајућим ЕСПБ
бодовима



Поваћати ниво предзнања студената пре почетка курса или неке наставне целине (увести
уводна предавања, дефинисати области које је потребно студенти да прочитају и обнове, пре
почетка нове наставне јединице или наставне целине)



Потребно је боље међупредметно усаглашавање термина колоквијума, семинара и испита.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ
Проф. др Драган Гајић

04.07.2014.год.

