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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 2013/2014. годину 

  
У току 2013/14. године, Комисија за обезбеђење квалитета Факултета реализовала 
је активности које произилазе из Статута и Правилника који регулишу област 
обезбеђења, као и на основу дефинисаног Акционог плана за шк. 2013/14. са 
конкретним активностима, задужењима и роковима реализације. 
Комисија je радилa у следећем саставу: Др Драган Гајић, ред. проф. (председник), Др 
Александар Бојић, ред. проф., Др Александар Настић, доцент, Др Јелена Игњатовић, 
ван. проф., Др Видоје Стефановић, ред. проф., Др Јелка Црнобрња Исаиловић, ред. 
проф., Милена Јовановић, реф. за наст. и студ. Питања, Срђан Радић, студент, 
бр.инд.101 и Данило Делибашић, бр.инд. 1966. 
Најважније реализоване активности су: 

 израђен је и предат материјал за акредитацију установе и студијских 
програма првог и другог нивоа, као и акредитациони материјал докторских 
студија.  Акредитациони материјал је предат Комисији за акредитацију и 
проверу квалитета новембра 2013. године.  

 модификован је садржај анкетних питања. 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)  
Усвојено 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.  

 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. Дефинисано је да 
извештај о резултатима анкетирања 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, 
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6. подаци  о  анкетираним студентима, и то: година студија, број 
одговора (анкетираних), проценат одговора (анкетираних) с 
обзиром  на  укупан  број  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. укупна просечна оцена свих предмета на студијском програму,  
10. укупна просечна оцена свих оцењиваних стандарда квалитета 

студијског програма. 
 Формирана је интернет страница „Обезбеђење квалитета“ у оквиру сајта 

Факултета. Отворена је електронска адреса као могућност за пријем 
примедби, сугестија, предлога наставника и студената Факултета у погледу 
обезбеђивања квалитета рада Факултета (obezbedjenjekvaliteta@pmf.edu.rs).   

 Покренут је поступак евидентирања реализације наставе и постављања 
релевантних података о предметима преко Наставничког портала 
(Спецификација предмета - план рада који укључује циљеве, садржај и 
структуру предмета, предиспитне и испитне обавезе, начин оцењивања и 
формирања коначне оцене; Силабус предмета - план извођења наставе по 
радним недељама са назначеним тематским јединицама; Литература на 
предмету; Резултати са колоквијума и/или испита; Примери задатака; 
Термин предвиђен за консултације). 

 Правилник о спровођењу електронског анкетирања на Природно-
математичком факултету у Нишу је дефинисан и усвојен на Наставно-
научном већу 26. марта 2014.  

 Правилник о уносу података у базу информационог система и постављању 
обавештења на интернет презентацију Природно-математичког 
факултета је дефинисан и усвојен на Наставно-научном већу 26. марта 2014. 

 У циљу контроле реализације наставе уграђене су табле на вратима 
учионица и лабораторија са распоредом заузетости просторије. 

 Анкетирање студената и наставника је обављено у периоду: 24. март - 7. 
април 2014. Анкетом је вреднована реализација наставе током  зимског 
семестра 2013/14., као и процес оцењивања студената у току јануарско-
фебруарског испитног рока 2013/14., односно обухваћен је период рада од 1. 
октобра 2013. до 28. фебруара 2014. Систем за анкетирање је био доступан 
online на адреси http://www.pmf.ni.ac.rs/anketa. Извештај о резултатима 
анкетирања студената, наставника и сарадника Природно-математичког 
факултета у Нишу за период зимски семестар 2013/14. је усвојен на Наставно 
научном већу 7. јуна 2014.  
 

ПРОДЕКАН ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  
КВАЛИТЕТА 
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