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ЗАПИСНИК 
 
 
са састанка Комисије за обезбеђење квалитета Природно-математичког 

факултета у Нишу одржаног дана 27.02.2014. године. 
 
Председник Комисије је предложио следећи 
 

ДНЕВНИ РЕД 
 

1. Дорађивање упитника за Анкетни период у зимском семестру школске 2013/14. 
2. Статистичка обрада резултата анкета – израда извештаја о резултатима анкете. 
3. Израда веб-странице „Обезбеђење квалитета“. 
4. Разно. 

 
 
Тачка 1. 
Преиспитан је садржај анкета које су састављене за анкетни период 2012/2013. 

Садржај је модификован и поједностављен. Дефинисано је 5 анкета према циљној групи 
којој је анкета намењена, као и стандардима квалитета који се анкетом оцењују, и то:   

1. Анкета о квалитету наставе на предмету (за студенте ОАС, МАС и ДС) 
2. Анкета о квалитету студијског програма (за студенте 3. године ОАС, 2. 

године МАС, дипломиране студенте и докторанте) 
3. Анкета о квалитету установе (за студенте ОАС, МАС и ДС) 
4. Анкета о квалитету установе (за наставнике и сараднике) 
5. Анкета о квалитету студијског програма (за послодавце) 

Предложено је да се анкетирање изводи у време које обезбеђује што већи одзив 
студената и да се анкета намењена послодавцима (анкета бр. 5) спроводи се сваке 
треће године, писаним путем. 

Такође, предложено је да се све наведене измене, модификације, допуне и нови 
предлози обједине у форму Правилника о електронском анкетирању. 

 
 
Тачка 2. 
Дефинисан је начин генерисања извештаја о резултатима анкета, односно начин  

селекције статистичких података који се користе за писање Извештаја о студентском 
вредновању, а који подноси Комисија за обезбеђење квалитета Наставно-научном већу 
Факултета.  

Утврђен је предлог да извештај о резултатима анкетирања треба да садржи 
следеће податке о анкетирању:  

1. период наставе који се оцењује анкетирањем,  
2. начин спровођења анкетирања,  
3. начин обавештавања студената и запослених о анкетирању,  
4. чланови Комисије задужене за спровођење анкетирања, 
5. студијски програми за које је спроведено анкетирање, 
6. подаци  о  анкетираним студентима, и то: година студија, број одговора 

(анкетираних), проценат одговора (анкетираних) с обзиром  на  укупан  број  
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студената који  су  били  позвани  на  попуњавање анкете (односно који су 
имали право да попуне анкету), 

7. укупна просечна оцена наставника/сарадника по департманима,  
8. информација о оцени наставника/сарадника по департманима (већа или 

мања од 3),  
9. укупну просечну оцену свих предмета на студијском програму,  
10. укупну просечну оцену свих оцењиваних стандарда квалитета студијског 

програма, 
 
 
Тачка 3. 
Утврђен је предлог о информацијама које се постављају на сајт у оквиру 

новоформиране странице „Обезбеђење квалитета“. Сегменти из којих треба да се 
састоји страница „Обезбедјенје квалитета“, треба да садржи следеће: 

− Чланови Комисије Факултета 
− Чланови комисија департмана  
− Стратегија обезбеђења квалитета  
− Мере и субјекти обезбеђења квалитета  
− Стандарди и поступци обезбеђења квалитета  
− План рада Комисије за обезбеђење квалитета Факултета за 2013/14. 
− Извештај о раду Комисије за обезбеђење квалитета Факултета за 2012/13. 

Такође, утврђен је предлог да се изврши отварање електронске адресе 
(obezbedjenjekvaliteta@pmf.edu.rs) као могућности за пријем примедби, сугестија, 
предлога наставника и студената Факултета у погледу обезбеђивања квалитета рада 
Факултета.   

 
 
Тачка 4. 
Разно. 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА  
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ 
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