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III. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА   
 

У току 2018/19. године, у области обезбеђења квалитета Факултета реализоване су 

активности које произилазе из Статута Факултета и правилника који регулишу област 

обезбеђења. 

Активности обезбеђења квалитета су организовали продекан за обезбеђење квалитета, 

Комисија за обезбеђење квалитета Факултета, као и шест департманских комисија за 

обезбеђење квалитета.  

Комисија за обезбеђење квалитета Факултета je радилa у следећем саставу: др Драган 

Гајић, (председник), др Александар Бојић, др Александар Настић, др Александар 

Стаменковић, др Ранко Драговић, др Владимир Жикић, Милена Јовановић, реф. за наст. 

и студ. питања, Јелена Алексић, студент, и Кристина Миливојевић, студент. 

Департманске комисије су радиле у следећем саставу: 

1. Департман за биологију и екологију:др Владимир Жикић, др Ђурађ Милошевић, 

др Владимир Цветковић, Катарина Милојевић  

2. Департман за географију: др Ранко Драговић, др Јелена Живковић, Милан 

Миловановић, Младен Симић, Ана Петровић.  

3. Департман за математику: др Александар Настић, др Милан Златановић, 

Александар Капешић, Михајло Крстић, Милена Алексић. 

4. Департман за рачунарске науке: др Александар Стаменковић, др Зорана Јанчић, 

Вања Величков, Марко Богосављевић. 

5. Департман за физику: др Драган Гајић, др Биљана Самарџић, др Владан 

Павловић, Јелена Алексић, Младен Станић. 

6. Департман за хемију : др Александар Бојић, др Александра Павловић, др Маја 

Станковић, др Марија Генчић, Кристина Милојевић, Данило Голубовић. 

 

Најважније реализоване активности су: 

• Анкетирање студената и наставника је обављено у периоду: 08. МАРТА 2018. 

до 10. АПРИЛА 2018. Анкетом је вреднована реализација наставе током 

зимског семестра 2017/18., као и процес оцењивања студената у току 

јануарско-фебруарског испитног рока 2017/18., односно обухваћен је период 

рада од 1. октобра 2017. до 20. фебруара 2018. Систем за анкетирање је био 

доступан online преко апликације студентског портала. 

• Усвојени су: Извештај о анкетирању за пролећни семестар школске 2016/2017. 

године и Извештај о анкетирању за јесењи семестар школске 2017/2018. 

године. 

• Комисија за обезбеђење квалитета Факултета је генерисала документ Преглед 

реализоване наставе за шк. 2017/18 на Природно-математичком факултету у 

Нишу, који је усвојен на Наставно-научном већу Факултета.  

• Промовисање и усавршавање Студентског портала у оквиру области 

Обезбеђивања квалитета високог образовања. 

• Припрема материјала за акредитацију студијских програма докторских студија 

на енглеском језику. 
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• Адаптација аудио и видео опреме у амфитеатру за његово коришћење за научне 

скупове и конгресе (озвучење, могућност пројекције на великом платну, итд.). 

• Основан је Центар за професионално усавршавање. 

 


