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ЗАПИСНИК 
 
 
са састанка Комисије за обезбеђење квалитета Природно-математичког 

факултета у Нишу одржаног дана 25.09.2013. године. 
Састанку присуствују: др Драган Гајић, др Нинослав Голубовић, Милена 

Јовановић, Срђан Радић, др Татјана Анђелковић.   
Одсутни: др Ружица Николић, др Драган Стевановић, др Владимир Жикић и 

Милош Цветковић. 
 
Председник Комисије је предложио следећи 
 

ДНЕВНИ РЕД 
 
1. Евидентирање чланова Комисије за обезбеђење квалитета Факултета 

(КОКФк-а). 
2. Дефинисање Плана рада КОКФк-а за школску 2013/14. 
3. Припрема за Анкетни период у зимском семестру школске 2013/14. 
4. Имплементација Факултетског информационог система. 
5. Допуна КОК департмана представницима студената. 
 
 
Тачка 1. 
Евидентиран је састав Комисије за период 23.02.2011 – 23.02.2014: др Драган 

Гајић (председник), др Ружица Николић, др Драган Стевановић, др Владимир Жикић, др 
Нинослав Голубовић и Милена Јовановић, односно за период 28.11.2012 – 28.11.2013: 
Срђан Радић, студент, Милош Цветковић, студент. 

Утврђен је предлог да се састав Комисије прошири још једним чланом, 
представником Департмана за математику.     

 
Тачка 2. 
Након разматрања Плана рада и процедуре за праћење и унапређење квалитета 

Природно-математичког факултета у оквиру стандарда квалитета, које је донело 
Наставно-научно веће Природно-математичког Факултета, на седници одржаној дана 
22.05.2013., дефинисан је и усвојен План рада Комисије за обезбеђење квалитета за 
школску 2013/14 годину (у Прилогу). Договорено је да наведени документ није 
фиксног садржаја и подложан је сталним допунама и изменама. Предлози допуна се 
шаљу на меил адресе: 'dgaja@junis.ni.ac.rs' и 'tatjanaan@gmail.com'.  

 
Тачка 3. 
У циљу припреме за Анкетни период у зимском семестру 2013/14, утврђени су 

следећи предлози: 
• да  се преко сајта Факултета обавесте наставници, сарадници и студенти о 

почетку новог анкетни периода, који ће трајати од 1. октобра 2013 – до 28. 
фебруара 2014, односно по завршетку наставе у зимском семестру и 
јануарско-фебруарског испитног рока, 

• да се изврши корекција/дорада анкетних питања. Предлоге допуна послати до 
следећег састанка на меил адресу: 'dgaja@junis.ni.ac.rs' и 'tatjanaan@gmail.com',  
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• да се доставе потребни подаци (меил адресе, иницијалне лозинке и инфор-

мациони листић о коришћењу меил адресе) студентима, наставницима и 
сарадницима Факултета, и то тако да Рачунарски центар састави листу са 
меил адресама и иницијалним лозинкама студената, наставника и сарадника, 
да Служба за наставу и студентска питања дистрибуира податке новоупи-
саним студентима основних, мастер и докторских студија приликом предаје 
индекса, и да Рачунарски центар заједно са мр Иваном Станковићем дистри-
буира податке наставницима и сарадницима. 

 
Тачка 4. 
Утврђен је предлог да се састави радна група која ће дефинисати појединачна 

задужења служби и начин постављања информација на факултетски информациони 
систем. Предложено је да чланови радне групе буду: мр Иван Станковић, Предраг 
Николић и по један службеник из Службе за наставу и студенска питања и Службе за 
опште и правне послове. 

 
Тачка 5. 
Утврђен је предлог да се Комисије за обезбеђење квалитета департмана допуне 

представницима студената, и то: 
• Департман за физику са 2 представника студената, 
• Департман за хемију са 2 представника студената, 
• Департман за математику са 2 представника студената, 
• Департман за информатику са 1 представником студената. 
Представнике студената предлаже Студентски парламент са мандатом од 

годину дана. Комисију верификује Наставно-научно веће. 
Утврђен је предлог да Департман за биологију и екологију, као и Департман за 

географију, предложе нов састав Комисије за обезбеђење квалитета департмана (2 
наставника, 1 сарадник и 2 студента) Наставно-научном већу, имајући у виду да је 
мандат Комисија, које су дефинисане 11.06.2008., истекао. 

 
У прилогу: План рада Комисије за обезбеђење квалитета за школску 2013/14. 

годину 
Доставити: декану, продекану за обезбеђење квалитета, члановима Комисије за 

обезбеђење квалитета Факултета (др Драган Гајић, др Ружица 
Николић, др Драган Стевановић, др Владимир Жикић, др Нинослав 
Голубовић, Милена Јовановић, Срђан Радић, студент, Милош 
Цветковић, студент) и архиви. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА  
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ 

 
 
 

Проф. др Драган Гајић 
 
 
 
28.09.2013.год.  
 


