
ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА НАСТАВЕ  

 

 

 

Поштовани наставници и сарадници, 

 

у складу са Законом о високом образовању (Сл. гл. РС 76/05), Правилником о стандардима за 
самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (Сл. гл. РС 106/06) и 
Правилником о уносу података у базу информационог система и постављању обавештења на 
интернет презентацији Природно-математичког факултета (бр. 351/1-01 од 26.03.2014) у 
обавези смо да континуирано пратимо спровођење плана наставе. 

У том циљу почев од 1.10.2014. године, наставници и сарадници су у обавези да реализацију 
наставе на предметима на којима су ангажовани евидентирају путем Наставничког портала. 

Преко Наставничког портала се уносе подаци о одржавању наставе у предвиђеним терминима. 
Редовно уношење ових обавеза је дужност предметног наставника/сарадника. 

Комисије за обезбеђење квалитета департмана и управници департмана стално прате редовност 
и уредност извођења планиране наставе и на крају сваког семестра, а најкасније 10 дана од 
завршетка семестра, достављају Извештај о реализованој настави у семестру на департману 
продекану за наставу, продекану за обезбеђење квалитета и Комисији за обезбеђење квалитета 
Факултета. 

Извештај о реализованој настави у семестру на департману садржи: 

o уочена запажања на департману од стране наставника/сарадника и евидентиране 
проблеме у реализацији наставе,  

o појединачне извештаје сваког наставника и сарадника које сваки наставник/сарадник 
за сваки предмет на коме је ангажован генерише на основу евиденције унете преко 
наставничког портала (извештаји треба да буду потписани од стране сваког 
наставника/сарадника). 

На основу Извештај о реализованој настави у семестру на департману и резултата студентског 
вредновања квалитета наставе који саставља Комисија за обезбеђење квалитета, Факултет на 
крају школске године штампа „Преглед реализоване наставе“, најкасније до 15. септембра. 
Документ „Преглед реализоване наставе“ између осталог садржи и следеће информације:  

o реализованост наставе у току школске године по предметима (у %),  
o информацију о позитивној (>3) или негативној (<3) оцени наставника и сарадника на 

анкетама, 
o збирну просечну оцену наставника и сарадника по департманима,  
o збирну просечну оцену свих предмета на студијском програму,  
o збирну просечну оцену квалитета целокупног студијског програма,  
o просечне оцене свих стандарда квалитета установе. 



Подаци из овог документа представљају основу за оцену педагошког рада сваког наставника и 
сарадника приликом избора или унапређења, у складу са критеријумима из Статута Факултета. 

 

У Нишу, октобар 2014. 

 

 

Председник Комисије за обезбеђење квалитета Факултета 
 

проф. др Драган Гајић 

Продекан за обезбеђење квалитета 
 

проф. др Татјана Анђелковић 
 

 

 

Корисничко упутство апликације НАСТАВНИЧКИ ПОРТАЛ 

Силабус предмета 

Спецификација предмета 


