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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 2015/2016. годину 

  
У току 2015/16. 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 Игња-
товић, 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: 11. април 
2016. до 29. април 2016. Анкетом је вреднована реализација наставе током 
летњег семестра 2014/15., као и процес оцењивања студената у току јунског 
испитног рока 2014/15., односно обухваћен је период рада од фебруара 2015. 
до јула 2015. Систем за анкетирање је био доступан online на адреси 
http://www.pmf.ni.ac.rs/anketa. Извештај о резултатима анкетирања студе-
ната, наставника и сарадника Природно-математичког факултета у Нишу 
за период летњи семестар 2014/15. је поднет на усвајање Наставно-научном 
већу Факултета. 

 Друго анкетирање студената и наставника је обављено у периоду: 11. април 
2016. до 29. април 2016. Анкетом је вреднована реализација наставе током 
зимског семестра 2015/16., као и процес оцењивања студената у току јану-
арско-фебруарског испитног рока 2015/16., односно обухваћен је период 
рада од 1. октобра 2015. до 20. фебруара 2016. Систем за анкетирање је био 
доступан online на адреси http://www.pmf.ni.ac.rs/anketa. Извештај о резул-
татима анкетирања студената, наставника и сарадника Природно-мате-
матичког факултета у Нишу за период зимски семестар 2015/16. је поднет 
на усвајање Наставно-научном већу Факултета. 

 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 
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на коме је ангажован генерисао на основу евиденције унете преко Настав-
ничког 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. У том циљу дефинисанa је 
радна верзија Нацрта Правилника о начину промене акредитованог сту-
дијског програма Природно-математичког факултета са обрасцем за измену 
предмета акредитованог студијског програма и обрасцем за увођење новог 
предмета у оквиру акредитованог студијског програма, која ће бити 
достављена Наставно-научном већу на усвајање. 

 Усвојен је Правилник о вредновању квалитета студијских програма и уста-
нова Универзитета у Нишу, који дефинисао Центар за унапређење квалитета 
Универзитета у Нишу. 
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