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Фаt<ултет инжењерских науt<а Универзитета у Крагујевцу

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАI<УЛТЕТА

Предмет: Извештај Комисије за обезбеђење квалитета за календарску 2011. годину

Поштовани,

У току 2011. године, Комисија за обезбеђење нвалитета Фаt<ултета је поступала према термин
плану који произилази из важећих дефинисаних поступаt<а обезбеђења t<Валитета:
Април 2011

године - Анализа доt<умента за самовредновање Фаt<ултета и његових студијсt<их

програма на основу

t<ритеријума иностраних аt<редитациних тела.

Фанултет је учсетвовао у

реализацији Темпус пројеtпа: 145677-Tempus-2008-RS-SMGR lnternol Quolity Assuronce ot SerЬian

Universities, и у 1<антенсту тог проје1па, јуна 2011. године, је извршено самовредновање Фанутета и
његових студијсних програма.
Мај

2011. године -
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Анализа анt<ете послодаваца и анt<ете свршених студената.
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релевантнијем узорну t<ано би се приt<упила и мишљења t<Oja нису само афирмативна.
Јун 2011. године -

Извршено самовредновање Факутета у нонтенсту Темпус пројента: 145677-

Tempus-2008-RS-SMGR lnterna/ Quality Assuronce at SerЬion Universities. Анализа тог доt<умента није
довела до нових сазнања.
Август 2011. године - Анализа студентсt<их анt<ета обављених на нрају претходног семестра.
Информисани су сви наставници о осени њиховог рада са становишта виђења студената, и
Комисија сматра да је направљена једна танмичарсt<а атмосфера таt<О да су резултати аннета из
циt<луса у циt<лус све повољнији.
Септембар 2011. године - Анализа припрема за почетаt< шнолсне године (уt<упна организација
ресурса заснована на припремљеним распоредима часова и елентронсним ресурсима везаних

:·ЕЈ

наставне предмете)
Онтобар 2011. године

Анализа успеха студената и предузимање мера да се организационо

утиче на најбољи начин t<at<O би се постигли и бољи исходи знања и већа пролазност и успех
студената (анализа процената студената ноји уредно похађају наставу, пре,п,ају домаће задатне,
исхода тестова, већ у првој недељи).

Децембар 2011.

године - Ревизија интерних поступа1<а и

стандарда обезбеђења

I<Валитета

Предлог унапређења постојећих интерних стандарда и поступа1<а обезбеђења I<Валитета. Усвајање
а1<ционог плана l<омисије за обезбеђење I<Валитета за налендарску 2012. годину.
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