На крају школске 2018/2019 године, Комисија за обезбеђење и унапређење
квалитета Техничког факултета у Бору подноси Наставно-научном већу следећи:

ИЗВЕШТАЈ
o раду Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета у областима унутрашњег
осигурања квалитета на Техничком факултету у Бору за школску 2018/19 годину
По дефиницији Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета, у даљем тексту
Комисија, стална је комисија која представља стручно и саветодавно тело Наставнонаучног већа Факултета и декана. Комисија 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;
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-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;
-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.
Комисија у садашњем саставу формирана је Одлуком Наставно-научног већа број
VI/4-21-3.2, од дана 16. 11. 2018. године и чине је:
1. проф. др Саша Стојадиновић,

председник,

2. проф. др Љубиша Балановић

подпредседник,

3. асис. Урош Стаменковић

члан,

4. Велиша Грекуловић

члан, пред. Студентског парламента,

5. Милан Стајић

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. Наташа Миленковић, дипл. правник

члан, ненаставна јединица.

У току 2018/19 године Комисија је извршавала задатке који су дефинисани
Статутом и правилницима о обезбеђивању квалитета, при чему су главне активности биле:
1. вредновање педагошког рада наставника и сарадника,
2. вредновање квалитета наставне литературе,
3. вредновање квалитета научно-истраживачког рада,
4. вредновање квалитета и компетенција дипломираних студената,
С обзиром на предстојећу акредитацију, Комисија је, поред редовних активности
спровела и активности на припреми материјала за акредитацију.
Изузимајући конститутивну седницу, Комисија је од дана формирања до тренутка
писања извештаја, имала шест редовних заседања.
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1. Вредновање педагошког рада наставника и сарадника
Вредновање педагошког рада наставника и сарадника спроводи се два пута
годишње, по једанпут на крају сваког семестра. Вредновање педагошког рада наставника и
сарадника се спроводи анкетирањем студената. Анкета је анонимна и добровољна, а након
спровођења анкете, резултати се уносе у одговарајући софтвер у циљу генерисања
статистичких извештаја.
Вредновања педагошког рада наставника и сарадника су у току 2018/2019 године
спроведена децембра 2018. и маја 2019. године. О спроведеним вредновањима је Комисија
сачинила одговарајуће Извештаје, упутила их Наставно-научном већу на усвајање и заједно
са одлукама о усвајању, учинила их јавно доступним на сајту Факултета. Треба нагласити да је
у току пролећног семестра 2018/2019 школске године по први пут спроведено анкетирање
студената на свим студијским програмима на нивоу мастер студија.
2. Вредновање квалитета наставне литературе
Вредновање квалитета наставне литературе се врши истовремено са вредновањем
педагошког рада наставника и сарадника, такође два пута годишње, при чему се за потребе
вредновања квалитета наставне литературе формира издвојени анкетни лист.
Вредновања квалитета наставне литературе су у току 2018/2019 године спроведена
децембра 2018. и маја 2019. године. О спроведеним вредновањима је Комисија сачинила
одговарајуће Извештаје, упутила их Наставно-научном већу на усвајање и заједно са
одлукама о усвајању, учинила их јавно доступним на сајту Факултета.
3. Вредновање квалитета научно-истраживачког рада
Вредновање квалитета научно-истраживачког рада врши се једном годишње,
почетком календарске године за претходну календарску годину. Основу за вредновање
представља Годишњи извештај о резултатима оствареним у научноистраживачком раду и
међународној сарадњи који, за потребе Комисије, сачињава продекан за НИР и МС.
Вредновање се врши упоређивањем резултата са претходним годинама уз коментаре, оцене
и препоруке.
Вредновање квалитета научно-истраживачког рада у току 2018/2019 школске године
спроведено је током јануара 2019 и о томе је сачињен одговарајући Извештај. Извештај је
упућен Наставно-научном већу на усвајање и са одлуком о усвајању учињен јавно доступним
на сајту Факултета.
4. Вредновање квалитета и компетенција дипломираних студената
Поступак вредновања квалитета и компетенција дипломираних студената спроводи
се у трогодишњим циклусима попуњавањем анкетних листића од стране послодаваца код
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којих су запослени дипломирани студенти са Техничког факултета у Бору. Анкетни листови за
евалуацију квалитета и компетенција дипломираних студената су достављени шефовима
одсека који су их проследили руководиоцима у компанијама у којима дипломирани студенти
са Техничког факултета у Бору раде. Попуњене листове су шефови одсека доставили
Комисији. Након прикупљања анкетних листова, обраде података и анализе резултата,
Комисија сачињава одговарајући Извештај и упућује га наставно научном већу на усвајање.
Поступак вредновања квалитета и компетенција дипломираних студената ове године је
спроведен у току маја месеца а Извештај је, заједно са одлуком о усвајању, јавно доступан на
сајту Факултета.
5.-Припреме за предстојећу акредитацију
Да би се обимне активности у вези нове акредитације расподелиле на више
наставника и сарадника Декан факултета је, на предлог Комисије, оформила радну групу за
спровођење поступка акредитације која, у суштини, представља Комисију за квалитет
проширену са по два члана са сваког одсека и, по функцији, шефовима одсека. Радна група
ради у континуитету од почетка године и планирано је да се припрема материјала заврши и
материјал са Захтевом за акредитацију преда НАТ-у до краја октобра ове године.
У оквиру припрема за акредитацију спроводи се и поступак самовредновања
Факултета о чему ће Комисија сачинити одговарајући Извештај.

Комисија је у свом раду остварила добру и пуну сарадњу са руководством
Факултета, односно са деканским колегијумом, и због тога што су ресорни продекани по
функцији и чланови Комисије.

У Бору,
Септембра 2019. године

Председник Комисије
____________________________
Проф. др Саша Стојадиновић
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