На основу члана 17. Закона о високом образовању (“Службени лист РС”, број
76/05) и члана 44. Статута Техничког факултета у Бору, Наставно-научно веће
Техничког факултета у Бору на седници одржаној 27.05.2008. године доноси:

ПРАВИЛНИК
О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА И КОМПЕТЕНЦИЈА ДИПЛОМИРАНИХ
СТУДЕНАТА ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БОРУ
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се начин и поступак вредновања квалитета и
компетенција дипломираних студената са Техничког факултета у Бору (у даљем тексту:
Факултет).
Члан 2.
Основни циљ вредновања квалитета и компетенција дипломираних студената од
стране послодаваца (у даљем тексту вредновање дипломираних) је евауација квалитета
образовног рада на Факултету од стране тржишта – послодаваца где дипломирани
студенти раде.
Вредновање дипломираних студената се континуирано врши и то једном
годишње ради контроле квалитета образовног процеса на студијским програмима који
се реализују на Факултету, као део опште политике обезбеђивања квалитета на
Факултету.
Члан 3.
Поступак вредновања квалитета дипломираних студената на Факултету
спроводи Комисија за обезбеђивање и унапређење квалитета (у даљем тексту Комисија)
на тај начин што формира радну групу у оквиру Комисије којом руководи Продекан за
наставу као њен члан.
Члан 4.
Вредновање се изводи у сарадњи са шефовима одговарајућих Већа катедри на
тај начин што се Упитник 1, који је саставни део овог Правилника, шаље компанијама у
којима се запошљавају дипломирани студенти са Факултета.
Радна група обезбеђује и податке из евиденције служби запошљавања о кретању
незапослених лица.
Члан 5.
По добијању података о вредновању дипломираних Комисија анализира
добијене податке за сваки студијски програм посебно и припрема Извештај о
резултатима вредновања дипломираних студената (у даљем тексту: Извештај).
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бразац 1.
УПИТНИК
ЗА ОЦЕНУ КВАЛИТЕТА И КОМПЕТЕНЦИЈА ДИПЛОМИРАНИХ
СТУДЕНАТА НА ТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У БОРУ КОЈИ РАДЕ У ВАШОЈ
КОМПАНИЈИ
У нашој компанији : __________________________________ у _______________
( назив компаније)
( место )
Раде дипломирани инжењери са Техничког факултета у Бору следећег профила:
( навести назив профила – студијског програма)
Њихов досадашњи рад се може оценити на следећи начин:
( 1- потпуно незадовољавајући; 2 – делимично задовољавајући; 3 – неутрално;
4 – делимично задовољавајући и 5 – потпуно задовољавајући) – заокружите Ваш став
по сваком од понуђених одредница
1. Њихова знања из струке коју су студирали могу се оценити са

1 2 3 4 5

2. Способности и вештине комуницирања са људима могу се оценити са 1 2 3 4 5
3. Способности за тимски рад могу се оценити са

1 2 3 4 5

4. Способности за иновативни и креативан рад могу се оценити са

1 2 3 4 5

5. Способности за прихватање нових идеја и прилагођавање
променама могу се оценити са

1 2 3 4 5

6. Способности и спремност за организационо учење ( учење у
организацији ) и стицање нових знања и вештина

1 2 3 4 5

7. Лојалност Вашој фирми може се оценити са

1 2 3 4 5

Наведите главне недостатке у знању наших дипломираних студената како би смо исте
отклонили у наредним годинама реализације наставног процеса :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Датум и место оцењивања:

Позиција лица које је вршило
оцењивање
______________________________

_______________________
М.П.

_______________________________
( потпис)
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