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ОБАВЕШТЕЊЕ 
 

 

У  петак  13.11.2015.  године  са  почетком  у  12:00  сати  у  кабинету  104,  биће  одржан  састанак  Комисије  за 
обезбеђење квалитета Природно‐математичког факултета у Нишу. За састанак предлажемо следећи   

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Организација анкетирања о раду током летњег семестра 2014/15. 

2. Извештај о реализованој настави у 2014/15. 

3. Извештај рада Комисије за обезбеђење квалитета за 2014/15. 

4. План рада Комисије за обезбеђење квалитета за 2015/16. 

5. Разно. 

 

 

ПРОДЕКАН ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

ПРИРОДНО‐МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Татјана Анђелковић 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

ПРИРОДНО‐МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА  

Проф. др Драган Гајић 

 

 

09.11.2015.год.  
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ТАЧКА 1. Организација анкетирања о раду током летњег семестра 2014/15. 

Tермин анкетирања за зимски семестар 2014/15.: 07.12. – 27.12.2015. 

Председници Комисија за обезбеђење квалитета департмана достављају: 

 предлог  5  анкетара  (чланови  Комисије  за  обезбеђење  квалитета  департмана  који  присуствују  и 
надгледају анкетирање у рачунарским учионицама – 3 за ОАС и 2 за МАС),  

 као и предлог предавања/вежби током којих би се реализовало анкетирање (најпосећенији часови, да 
би се обезбедио већи одзив студената на анкети – 3 термина за ОАС и 3 термина за МАС).  

Направити распоред анкетирања. 

 

 

ТАЧКА 2. Извештај о реализованој настави у 2014/15. 

Накнадно ће бити достављен као материјал за састанак. 

 

 

ТАЧКА 3. Извештај рада Комисије за обезбеђење квалитета за 2014/15. 

 
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 2014/2015. годину 

  
У току 2014/15. 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, ван. проф., др Видоје Стефановић, ред. проф., др 
Јелка Црнобрња Исаиловић, ред. проф., Милена Јовановић, реф. за наст. и студ. питања, Јелена Алексић, студент, 
и Кристина Миливојевић, студент. 
Најважније реализоване активности су: 

 Прво  анкетирање  студената  и  наставника  је  обављено  у  периоду: 02.  децембар  ‐ 12.  децембар 2014. 
Анкетом је вреднована реализација наставе током  летњег семестра 2013/14., као и процес оцењивања 
студената у току јунског испитног рока 2013/14., односно обухваћен је период рада од 1. марта 2014. до 
10.  јула  2014.  Систем  за  анкетирање  је  био  доступан  online  на  адреси  http://www.pmf.ni.ac.rs/anketa. 
Извештај  о  резултатима  анкетирања  студената,  наставника  и  сарадника  Природно‐
математичког  факултета  у  Нишу  за  период  летњи  семестар  2013/14.  није  генерисан  јер  је 
утврђено	да	се	резултати	анкетирања	студената	не	могу	користити	за	анализу	квалитета	наставе	
у	 наведеном	 периоду.	 Наиме,	 излазност	 на	 анкетирању,	 на	 нивоу	 Факултета,	 била	 је	 испод	
минимума	 дефинисаног	 Правилником	 о	 спровођењу	 електронског	 анкетирања	 на	 ПМФу,	 тј.	
16,3%. 

 Друго анкетирање студената и наставника је обављено у периоду: 23. март ‐ 10. април 2015. Анкетом је 
вреднована реализација наставе током  зимског семестра 2014/15., као и процес оцењивања студената у 
току  јануарско‐фебруарског  испитног  рока 2014/15.,  односно  обухваћен  је  период  рада  од 1.  октобра 
2014.  до  20.  фебруара  2015.  Систем  за  анкетирање  је  био  доступан  online  на  адреси 
http://www.pmf.ni.ac.rs/anketa. Просечна излазност студената на нивоу Факултета je износила 44,5% (646 
студената  је  попунило  анкетне  упитнике  од  укупно  1452  студента,  који  су  могли  да  учествују  у 
анкетирању), док је укупна просечна излазност (свих анкетираних, тј. наставника и студената) на нивоу 
Факултета  износила  43,5%.  Имајући  у  виду  да  је  просечна  излазност  изнад  30%,  анкета  је  била 
репрезентативна  на  нивоу  Факултета  и  коришћена  је  за  оцену  квалитета  рада  Факултета.  Излазност 
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наставника  је  била  37%,  тако  да  су  резултати  анкетe  попуњенe  и  од  стране  наставника  узети  у 
разматрање.  

 Комисије  за  обезбеђење  квалитета  департмана  су  поднеле  извештаје  о  реализованој  настави  на 
департманима  за  летњи  и  зимски  семестар  2014/15.  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.  2014/15  на  Природно‐математичком  факултету  у  Нишу,  са  подацима  o  реализованој  настави 
током шк. 2014/15., позитивним (>3) или негативним(<3) оценама наставника и сарадника на анкетама, 
збирну  просечну  оцену  наставника  и  сарадника  по  департманима,  просечне  оцене  свих  предмета  на 
студијским  програмима,  збирну  просечну  оцену  квалитета  целокупног  студијског  програма,  као  и 
просечне оцене свих стандарда квалитета установе.  

 

 

ТАЧКА 4. План рада Комисије за обезбеђење квалитета за 2015/16. 

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  

План рада Комисије за обезбеђење квалитета  

Природно‐математичког факултета за школску 2015/16.  

У току 2015/16. године, Комисија за обезбеђење квалитета Факултета реализоваће доле наведене активности: 

1. Спровођење поступка самовредновања и оцењивања квалитета студијских програма, наставе 
и услова рада. 

2. Спровођење  студентског  и  наставничког  вредновања  квалитета,  два  пута  у  току  школске 
2015/16.  године,  и  то:  први пут на  крају  завршетка наставе  у  зимском семестру и  јануарско‐
фебруарског  испитног  рока  (март  2016.),  а  други  пут  након  завршетка  наставе  у  летњем 
семестру и јунског испитног рока (новембар 2016.); 

3. Израда документа Преглед реализоване наставе за школску 2014/15 (са анализом резултата); 
4. Израда  Предлога  Правилника  о  поступку  извођења  корективних  и  превентивних  мера  у 

обезбеђивању система квалитета; 
5. Дефинисање методологије провере оптерећења студената за постизање задатих исхода учења 

(реалније сагледавање ЕСПБ параметра); 
6. Преиспитивање  корелације,  координације  и  међусобне  повезаности  предмета  студијског 

програма ради елиминације садржаја који се понављају и проширења предмета садржајима 
који недостају; 

7. Дефинисање  методологије  усвајања  и  евидентирања  предложених  измена  акредитованих 
студијских програма и курсева. 

8. На  обезбеђењу  квалитета  техничких  и  материјалних  ресурса  планира  се  постављање  ЛЦД 
телевизора у ходнику Факултета са вестима и обавештењима са сајта Факултета, постављање 
компјутера  у  холу  Факултета,  увођење  пројектора  (видеобим)  у  учионицама,  увођење 
могућности електронске пријаве испита помоћу инфакултетског информационог система; 

 

 
 

 


