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На основу захтева Стандарда 2 прописаног од стране Комисије за акредитацију и проверу 

квалитета који се односи на самовредновање и оцењивање квалитета високошколских 

установа, Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета Техничког факултета у Бору 

подноси Наставно-научном већу следећи: 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 
о раду Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета у областима унутрашњег 

осигурања квалитета на Техничком факултету у Бору за школску 2015/16 годину 

 

По дефиницији Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета, у даљем тексту Комисија, 

стална је комисија која представља стручно и саветодавно тело Наставно-научног већа 

Факултета и декана. Оно планира и анализира поступке вредновања система образовања и 

научно-истраживачког рада на Факултету, и управљања тим поступцима, а има 9 чланова и 

то: 

-два члана из реда наставника, које именује Веће Факултета, 

-једног члана из реда асистената, кога именује Веће факултета, 

-два члана из реда студената, које бира Студентски парламент, 

-продекана за наставу, 

-продекана за научно истраживачки рад и међународну сарадњу, 

-продекана за финансије и 

-једног члана из реда ненаставног особља, кога бирају ненаставни радници. 

 

Мандат чланова Комисије траје три године, осим чланова из реда студената, чији је мандат 

годину дана. Комисија из својих редова бира председника и заменика председника на 

конститутивној седници, коју сазива продекан за наставу. 

 

Комисија има следеће надлежности: 

-Припрема предлог Стратегије обезбеђења квалитета и сачињава Акциони план за 

њено спровођење; 

-Припрема и предлаже стандарде и поступак обезбеђења квалитета Факултета које 

усваја Наставно-научно веће; 

-Спроводи поступак самовредновања и подноси Већу Факултета извештај о 

спроведеном поступку самовредновања; 

-Предлаже мере за унапређење квалитета рада на Факултету; 

-Стара се о реализацији утврђених мера за унапређење квалитета рада у сарадњи са 

Већем Факултета и деканом; 

-Припрема и предлаже стратегију развоја међународне сарадње Факултета; 

-Прати остваривање Стратегије обезбеђења квалитета и предлаже мере за отклањање 

уочених слабости, у циљу побољшања квалитета; 

-Подноси извештај Већу Факултета о стању у области квалитета, најмање једном 

годишње; 
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-Припрема предлоге за измену и допуну Правилника о обезбеђењу и унапређењу 

квалитета и Правилника о самовредновању; 

-Обавља и друге послове од значаја за унапређење и развој квалитета студијских 

програма, наставе и услова рада. 

Почетни састав ове Комисије формиран је Одлуком Наставно-научног већа број VI/4-2-5.2, 

од дана 22. 10. 2015. године. Међутим, због промена у руководству Факултета, промена 

међу члановима Комисије из редова студента и промена члана из ненаставне јединице, њен 

састав се мењао па је због тога садашњи састав, тј састав који подноси овај извештај, 

потврђен Одлуком Наставно-научног већа број VI/4-1-9 од дана 23. 03. 2017. године. Тај 

састав чине: 

 1.-проф. др Миодраг Жикић,  председник, 

 2.-доц. др Љубиша Балановић  подпредседник, 

 3.-Асис. Урош Стаменковић  члан, 

 4.-Милан Стајић    члан, пред. Студентског парламента, 

 5.-Милош Трајчевић    члан, студент продекан, 

 6.-проф. др Драган Манасијевић  члан, продекан за студентска питања, 

 7.-проф. др Дејан Таникић   члан, продекан за НИР и МС, 

 8.-проф. др Радоје Панровић  члан, продекан за финансије и 

 9.-Оливер Марковић, дипл. инж. ел. члан, ненаставна јединица. 

 

У току 2015/16 године Комисија је извршавала задатке који су дефинисани Статутом и 

правилницима о обезбеђивању квалитета, при чему су главне активности биле: 

 1.-организовање студентских анкета, 

 2.-израда софтвера за унос података из студентских анкета, 

 3.-организовање анкета у вези научно-истраживачког рада, 

 4.-извршена је анализа резултата спроведених анкета, 

 5.-усаглашавање постојећих правилника из области квалитета, 

 6.-припрема елемената за Извештај о самоврдновању у 2017. години, 

 7.-организационе припреме за предстојећу акредитацију и 

 8.-праћење промена у сфери квалитета. 

 

1.-Oрганизовање студентских анкета 

Прва већа активност Комисије у овом саставу било је огранизовање писаних анкета у 

јесењем семестру школске 2015/2016. године, у децембру месецу 2015. године, које су се 

односиле на педагошки рад наставника и сарадника, наставну литературу и укупну 

организованост рада на Факултету. 

У марту месецу 2016. године организоване су анкете у пролећном семестру школске 

2015/16. године, које су се односиле на исте области. 

 

2.-Израда софтвера за унос података из студентских анкета 

Још код обраде података након првих анкета уочено је много техничких проблема и области 

где су могуће грешке па је зато одмах ангажована ИКТЦ служба, како би израдила 

адекватан софтвер који би омогућио брзи уност података из анкета и њихову поуздану 

статистичку обраду. Апликација омогућава паралелан унос података са анкетних листића, 

и тиме се умногоме убрзава цео процес обраде. Она користи посебне шифарнике наставника 

и сарадника, предмета као и списак студијских програма по годинама студирања и степену 
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студија. Прилагођена је тренутно важећем Правилнику и актуелним анкетним листићима. 

Поседује могућност генерисања свих потребних извештаја у форми Excel фајла, који се 

касније користе при писању извештаја Комисије. 

  

3.-Организовање анкета у вези научно-истраживачког рада 

У марту 2016. године направљен је Извештај о НИР-у и МС за 2015. годину у коме су 

садржани сви подаци у вези те области. На тај начин створена је квалитетна база података 

коју су наставници почели и повратно да користе, односно да из ње преузимају потребне 

податке о себи, али и о другима. Као и предходних година, за прикупљање података о 

научно-истраживачким радовима, коришћен је посебан софтвер (Web апликација) кога је 

развила ИКТЦ служба Факултета. Постојећи софтвер је потребно освежити и унапредити, 

иако у многоме олакшава прикупљање потребних података, будући да се помоћу њега не 

могу прикупити подаци о цитираности. Као и предходних година, ове податке је „ручно“ 

прикупила и обрадила библиотекарка Милица Ницуловић. 

 

4.-Анализа резултата спроведених анкета 

Пошто су у школској 2015/16. години сроведене две студентске анкете, које су се односиле 

на педагошки рад, наставну литературу и организованост рада, и једна међу наставницима 

и сарадницима, која се односи на НИР, дошло се до података који су могли да се анализарују 

и из тога извуку закључци. Да би се оценило стање добијени подаци упоређени су са онима 

из претходних анкета и донети закључци, са којим је упознато руководство Факултета. 

 

5.-Усаглашавање постојећих правилника из области квалитета 

Већина правних аката о квалитету на Факултету донета је 2008. године, а на Универзитету 

2010. године због чега постоје извесне неусаглашености, које нису суштинског карактера. 

Управо због тога у 2016. години дати су предлози за измене неких правилника како би се 

извршило потребно усаглашавање и омогућило коришћење погодности којима Факултет 

располаже. То се првенствено односи на могућност електронског анкетирања студената с 

обзиром да Факултет располаже потребним софтвером који се користи на другим 

факултетима у оквиру Универзитета у Београду, па је само потребно активирати га. 

Међутим, за то је потребно створити и формалне услове, односно донети одговарајући 

правилник. 

 

6.-Припрема елемената за Извештај о самоврдновању у 2017. години 

Имајући у виду обим Извештаја о самовредновању, који треба да буде завршен у 2017. 

години, припрема појединих елемената почела је у 2016. години, при чему се пре свега 

мисли на прилоге. Већина прилога који су коришћени при самовредновању 2012. године 

потребни су и сада али они не могу да се користе у изворном облику с обзиром на то да су 

у међувремену настале промене. Због тога су чланови Комисије поделили припрему 

прилога по стандардима у односу на своје интересовање и функцију и припремили их у 

почетном облику који је касније поправљан. 

 

7.-Припреме за предстојећу акредитацију 

Да би се обимне активности у вези нове акредитације расподелиле на више наставника и 

сарадника Комисија је предложила да се формира посебна Комисија за акредитацију. Она 

ће бити састављена од чланова који су углавном били ангажовани у претходној 
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акредитацији, с обзиром да поседују неопходно искуство, као и од чланова који врше 

одређене функције, например шефови одсека. 

Циљ је да се формирају такви студијски програми који ће појединачно бити актуелни и 

атрактивни а међусобно бити повезани тако да се реализују са минималним бројем 

наставника и сарадника. 

 

8.-Праћење промена у сфери квалитета 

 На нивоу Националног савета за високо образовање вршене су измене у вези 

Стандарда за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа па је на 

основу добијеног упитника спроведено упознавање наставника и сарадника. Добијене 

сугестије и препоруке систематизоване су на нивоу Факултета и враћење Националном 

савету за високо образовање како би он извршио њихову анализу и прихатио оно што се 

сматра добрим. 

 

 

Комисија је у свом раду остварила добру и пуну сараднју са руководством Факултета, 

односно са деканским колегијумом, и због тога што су ресорни продекани по функцији и 

чланови Комисије. 

И поред свих успеха на пољу квалитета констатује се да још увек постоји известан отпор 

увођењу те новине, који је пропорционалан старости наставника. Ипак, све више пажње се 

посвећује коректном односу наставника према студентима јер се на тај начин остварују веће 

оцене при студентском вредновању педагошког рада наставника, што је једна од референци 

при избору наставника. 

 

 

Председник Комисије за 

 обезбеђење и унапређење квалитета 

 

______________________ 

Проф. др Миодраг Жикић 

 

У Бору, априла, 2017. године 
 


