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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНУТРАШЊЕ ОСИГУРАЊЕ 

КВАЛИТЕТА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА 

 Наставно-научно веће Факултета формирало је 19.01.2019. год. Комисију за обезбеђење 

квалитета рада  Природно-математичког факултета у Косовској Митровици (бр. одлуке 

47/19) y следећем саставу: 5 наставника, два сарадника, три из реда Студентског 

парламента и једног члана из реда ненаставне јединице, и то: 

1. др Татјана Јакшић, ванр. проф., председник, 

2. др Негован Стаменковић, ванр. проф., 

3. др Наташа Контрец, доц., 

4. др Саша Милосављевић, доц., 

5. др Бојана Лабан, доц., 

6. Данијел Ђошић, асистент, 

7. Душан Ристић, асистент, 

8. Борис Дробац, 

9. Милан Дубљанин, студент, 

10. Милан Дејановић, студент и 

11. Никола Васић, студент.  

Комисија спроводи стратегију обезбеђења квалитета наставног процеса, управљања 

установом, ненаставних активности, услова рада, студирања и у том циљу предузима 

потребне мере за отклањање уочених неправилности. 

Комисија је као метод рада усвојила да сваком анкетирању претходе следеће припремне 

активности: 

1. Извршена је додатна обука чланова Комисије за оцењивање, 

2. Извршен је распоред оцењивања-спровођења анкете, водећи рачуна о томе да 

наставници, чланови Комисије као и остали запослени не учествују у сопственом 

оцењивању, чиме је задовољен и Захтев стандрарда ИСО 9001:2008. везан за 

интерне провере, и преиспитивање од стране руководства. 

3. Обезбеђено је да анкетирање буде тајно, и софтверски подржано. 

4. Обезбеђена је заштита оцењивача и оцењивано лице. 

5. Постигнут је договор о обезбеђену равноправности у оцењивању, анализи 

резултата оцењивања и интерпретације резултата оцењивања, применом научних 

метода. 

 



Након завршеног анкетирања спроводе се следеће активности: 

 

1. Oбрада резултата анкетирања на сопственом софтверу развијеном за ове потребе, 

који је обезбедио равноправност учесника у анкетирању,  

2. Анализа резултата спроведене анкете по студијским програмима на Факултету 

као целини (Већа одсека и Наставно-научно веће Факултета). 

3. Предлог корективних акција везаних за унапређење наставног процеса и 

пословања. 

4. Анализа спровођења претходно имплементираних корективних и превентивних 

мера. 

У току школске 2018/19. године, Комисија за унутрашње осигурање квалитета у складу са 

својим овлашћењима и одговорностима, извршила је и обавила, поред наведеног и следеће 

задатке и послове: 

- Комисија је током године пратила спровођење и примену Стратегије, а посебно 

примену процедура и метода за проверу квалитета на Природно-математичком факултету. 

- Комисија је припремила предлог мере за побољшање процедура и метода за 

проверу квалитета, 

- Прикупила је податке о квалитету студијских програма; 

- Извршила је анализе следећих анкета: 

а) За зимски семестар школске 2018/19. године 

- анкету студената прве године студија 

- анкету студената друге године студија 

- анкету студената треће године студија 

б) За летњи семестар школске 2018/19. године 

- анкету студената прве године студија 

- анкету студената друге године студија 

- анкету студената треће године студија 

 

Израђени су Извештаји о резултатима спроведених анкета у школској 2018/19. години, 

који су разматрани на седницама Наставно-научног већа ПМФ-а.  

Комисија је предузела активности на изради Извештаја о самовредновању и оцењивању 

квалитета рада Природно – математичког факултета. 

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета рада Природно – математичког 

факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици 

припреман је на основу резултата самоевалуације свих делатности Факултета, а према 

стандардима и поступцима који су регулисани Правилницима за обезбеђење и унапређење 

квалитета на ПМФ-у (Правилник о стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета 

рада Факултета; Правилник о обезбеђењу, контроли и унапређењу рада Факултета; 

Правилник о стандардима самовредновања квалитета наставе и педагошког рада 

наставника), све то на основу Стандарда за самовредновање и оцењивање квалитета рада  



BHcOKOHIKojlcKe  ycTaHOBe  y  cacTaBy  yHHBep3HTeTa,  HHTexpllcaHHx  yHHBep3HTeTa  11  BIIcOKIIx

IHKojla,  IIpoHH6aHrix  o;I cTpaHe Hal|IIOHajlHor caBeTa 3a BHcoKo  o6paeoBaH,e.  y H3BemTajy   cy

IIpeHCTaBJbeHe  cBe  aKTHBHoc"  KojH  cy oz| BIITaTIHol` HHTepeca 3a dyyHKI|HOHIIcaH,e  ®aKy]ITeTa,

HapotlHTo  OHH  KojH  Ce  o;|Hoce  Ha KBaJIIITeT  BHcoKor  o6pa3oBHor IIpol|eca 11  KBa]IHTeT  HaytlHo-

HCTpaxHBatlKor paHa. Hoce6all aKI|eHaT je cTaB]beH Ha KBaTIIITeT cTy;|HjcKHx IIporpaMa, KojH ce

o6e36ebyje     Kpo3     IIpaheH>e     H     IIpoBepy     IberoBIIx     I|IIJI>eBa,     cTpyKTypy,     Kao     H     xpo3

ocaBpeMeH,aBaELe  caHpxaja  H  cTaJIHo  HPHKyllJbaH,e  HHdyopMal|IIja  o  KBaJIHTeTy  IIpol`paMa  oH

oHroBapaj yhax opraHH3al|Hj a H3 oKpyxeH,a.
OBaj  H3BelllTaj  he cjlyxH" z|a ®aKyjlTeT carjle;|a cBoje cJla6oc" H ollacHoc" Koje HOJla3e 113
oKpyxelba  ;|a  6H  IIx  6JlaroBpeMeHo  oTK]IOHHo,  a  ;|a  Ha  ocHOBy  CBojHx  cHara  H  IIIaHCH  Koje

carJleHaBa    y    oKpyxeH,y,    pa3BHja    cTpaTerHjy    HaJbel`    pa3Boja    Ha    IIPHHI|IIHHMa    cTajlHHx

IIo6ojblHaH,a, y3 Texll,y ;|a 3a cBoje IIapTHepe H3 o6pa3oBHor IIpocTopa 6Hpa Haj6ojl,e.
®opMa H3BelllTaja je ypabeHa y cK]IaHy ca yllycTBHMa 3a IIPHIIpeMy H3BemTaja Kojy je yTBpz|Ho

Hal|HOHaTIHo   aKpeHHTal|HOHo  TeJlo.   3a  cBaKH  cTaHHapH,  IIojez|HHaqHo  he   6H"  IIpe;|JloxeHe

Mepe  3a  Ho6ojl,IIIaH>e  KBajlHTeTa,  IIPH  tleMy  je  Ha  Kpajy  ;|aTa  olllllTa  ol|eHa  o  HCHylbeHoc"

cTaHHapHa  KBaJmTeTa  ycJloBa  pa;|a  ®aKyJITeTa  H   cTy;|HjcKHx  IIporpaMa,   KojH  ce  Ha  H,eMy

peaJIH3yjy.
H3BelllTaj     o     caMOBpe;|HOBaELy     HPHpoz[Ho-MaTeMa"tll(or     ¢aKy]ITeTa     yHHBep3HTeTa     y

HPHIII"HH  ca IIPHBpeMeHHM  ceHHIIITeM y KocoBCKoj  MHTpoBIII|II je  cTpyKTyHpaH y cKJlaHy ca

cTaHHap;|HMa    3a    caMOBpeHHOBalbe    H    oHeELHBaELe    KBaTIHTeTa    BHcoKolHKOTlcKHx    ycTaHOBa

(cTaHHapHH  1 -15). y H3BemTajy y oKBIIpy cBaKor cTaH;|apHa cy Hoce6Ho o6pabeHH
CJleHehH aclleKTH :
-olmc TpeHyTHe cHTyal|Hje;
-  AHajlH3a  H  IIpol|eHa  TpeHyTHe  cllTyal|IIje  c  o63HpoM  Ha  HpeTxoHHo  He®HHHcaHe  I|IIJI,eBe,

3axTeBe H otleKHBaH,a;
- AHaJ1113a c]Ia6oc" H IIOBOJI,HHx eTleMeHaTa;

-Hpe;|]Io3H 3a rlo6oJblllaH,e H II]IaHIIpaHe Mepe;

-Hpez|Jlo3H 3a IIo6oJblllaH,e H II]IaHIIpaHe Mepe;

-AHajlll3a c]Ia6oc" H HOBojbHIIx e]IeMeHaTa je o6aBjbeHa y cKJlaHy ca cJleHehaM

KaTeropHjaMa IIpol|eHe, MeTo;|oM SWoT aHaT1113e.

IIPEHCEHHHK KOMHCHJE
aTjaHa JaKHIIIfi, BaH.IIpo®.


