УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА
Комисије за обезбеђење и
унапређивање квалитета
за календарску 2014.год.

Ниш, 2014.

На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ бр.
76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010), и чланова 172F175. Статута
Филозофског факултета Универзитета у Нишу, а у складу са Правилником о стандардима
за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа Националног савета
за високо образовање („Службени гласник РС“ бр.106/06), Правилником о стандардима и
поступцима за обезбеђење квалитета Филозофског факултета у Нишу, и Акционог плана за
спровођење Стратегије обезбеђења квалитета, Комисијa за унапређивање квалитета
Филозофског факултета у Нишу, сачинила је Годишњи извештај рада за спровођење
стратегије обезбеђивања и унапређивања квалитета у календарској 2014.год.
Комисија за праћење, самовредновање, обезбеђење
Филозофског факултета у Нишу у следећем саставу:

и

унапређивање

квалитета

1. др Бисера Јевтић, ванр.проф. на Департману за педагогију-председник Комисије,
2. др Татјана Стефановић-Станојевић, редовни проф. на Департману за психологију,
3. др Надежда Јовић, ванр. проф. на Департамну за српски језик,
4. др Бранко Горгиев, ванр. проф. у Центру за стране језике,
5. др Горана Ђорић, доцент на Департману за социологију,
6. др Драган Тодоровић, доцент на Департману за социологију
7. др Никола Дедић, доцент на Департману за новинарство,
8. др Зоран Димић, доцент на Департману за филозофију,
9. др Ирена Љубомировић, доцент на Департману за историју,
10. др Дејан Милутиновић, доцент на Департамну за српску и компаративну
књижевност,
11. мр Јелена Лепојевић, асистент на Департману за руски језик и књижевност,
12. др Иван Јовановић, доцент на Департману за француски језик и књижевност,
13. Љиљана Марковић, виши лектор на Департману за англистику,
14. Ирена Вељковић, члан,
15. Весница Кртолица, члан,
16. Тамара Вујчић, студент,
17. Јелена Ристић, студент.

подноси Годишњи извештај рада Комисије за календарску 2014.год.

Увод
У циљу остваривања основних задатака и циљева, Филозофски факултет у Нишу је
прописао и усвојио процедуру краткорочног и дугорочног планирања својих активности. У
оквиру своје делатности Факултет врш и планирање свих облика образовних, научних,
истраживачких и стручних активности и контролу постигнутих резултата. Планирање се
врши на основу детаљне анализе релевантних интерних и екстерних чинилаца, а засновано

је на систематичном и перманентном, континуираном прикупљању података и њиховој
стручној анализи. Резултати планирања су плански документи који су доступни јавности и
примењују се у раду Филозофског факултета Универзитета у Нишу.
Процедура планирања укључује релевантне активности у обезбеђењу квалитета, развоја
студијских програма, инвестирања, реализације наставног процеса, издавачке делатности,
одржавања заједничких средстава за рад, пријема нових лица у радни однос, израде
научно-истраживачких пројеката, организовања научних и стручних скупова.
Стратегијом обезбеђења квалитета утврђене су следеће области у којима се обезбеђује и
унапређује квалитет:
1. студијски програми основних, мастер и докторских студија
2. наставни процес
3. научноистраживачки рад
4. наставници и сарадници
5. студенти
6. квалитет студирања и живота студената на Факултету
7. уџбеници и литература
8. библиотечки ресурси
9. информатички ресурси
10. простор и опрема
11. ненаставна подршка, стручне службе, Секретаријат Факултета
12. процес управљања Факултетом
13. финансирање
14. јавност у раду
15. систем управљања квалитетом и систематско праћење квалитета,
16. улога студената у унапређењу квалитета,
17. процес самовредновања.

Акционим планом утврђени су поступци и активности чији је циљ праћење, вредновање и
унапређивање квалитета у овим областима. Акционим планом утврђени су и субјекти који
су одговорни за спровођење предвиђених поступака и активности, као и оквирни рокови за
њихово спровођење. У складу са наведеним, Комисија за обезбеђење и унапређивање
квалитета реализовала је активности у 2014.год. на основу плана рада којим су утврђени
поступци, задаци и активности у циљу сакупљања и анализе података за процес
самовредновања, у складу са стандардима Националног савета за високо образовање.
Субјекти обезбеђења квалитета
Субјекте обезбеђења квалитета представљају сви запослени на Филозофском факултету у
Нишу и студенти. Своја права и обавезе у обезбеђењу квалитета ови субјекти остварили су
кроз учешће у раду органа Филозофског факултета. За спровођење мера унапређења
квалитета побринула се Комисија за праћење, обезбеђење и развој студијских програма,
наставе и услова рада Факултета.

Циљ
Циљ Комисије за праћење, самовредновање, обезбеђење и унапређивање квалитета
Филозофског факултета у Нишу у 2014.год. био је да унапреди квалитет образовног
процеса на Факултету, промовише изградњу културе квалитета на Факултету, реализује
активности везане за праћење и контролу квалитета на Факултету према Годишњем плану
рада, прати остваривање Стратегије, стандарда и процедура обезбеђења квалитета и
предлаже мере за отклањање уочених слабости, у циљу побољшања квалитета.
Организациона култура Комисије за квалитет
Организациона култура односила се на подржавање остварења визије, мисије и основних
задатака и циљева Факултета. Организациона култура чланова Комисије за квалитет
огледала се у вредностима:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Оријентисаност на све субјекте
Учење и професионални развој
Квалитет и изврсност
Интегритет
Тимски рад
Ефективна комуникација
Етичко понашање
Проактивно реаговање на промене
Унапређивање одговорности

Активности Комисије реализоване у календарској 2014.год.
1. Сачињавање Годишњег плана рада,
2. Утврђивање релевантних индикатора квалитета и поступка за унапређивање
квалитета,
3. Спровођење интерне студентске евалуације за шк.2013-2014.год.(јесењи семестар).
4. Сачињавање извештаја интерне студентске евалуације за шк.2013-2014.год.(јесењи
семестар). заснованг на: Контроли регуларности термина реализације наставног
процеса, Контроли квалитета програмских материја предвиђених наставним
планом, Контроли метода извођења наставе, Контроли начина и метода провере
знања, оцењивања и формирања коначне оцене, објективности оцењивања
Контроли управе и ненаставног особља.
5. Утврђивање предлога мера за побољшање студентске евалуације.
6. Учешће чланова Комисије формираних у радне групе приликом посете Комисије за
екстерну евалуацију у саставу представника МПНТР и Националног просветног
савета РСрбије.
7. Реализација активности дефинисаних Акционим планом за спровођење Стратегије
обезбеђење квалитета у 2014.год.
8. Давање предлога промене Правилника о расподели средстава сопствених прихода
ФФ у Нишу који се односи на средства зарађена по основу: пријемни испити,
пружање услуга трећим лицима и стицање ПМП кредита.

9. Припрема за наредна два циклуса студентског вредновања квалитета студијских
програма и наставе кроз побољшање упитника за анкетирање и прецизније праћење
стандарда за унапређивање квалитета ( пролећни и јесењи семестар шк. 2013-2014.).
10. Утврђивање ланца одговорности и појединачних улога свих актера који учествују у
процесу вредновања и самовредновања.
11. Дефинисане мере обезбеђења квалитета:
Екстерна контрола:
1. Спољашња провера квалитета, на основу стандарда Националног савета за високо
образовање, од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета;
2. Акредитација Факултета, од стране Националног савета за високо образовање, у
законом прописаном року;
Интерне мере за обезбеђење квалитета:
1. Усаглашеност са Стандардима усвојеним од стране Националног савета за високо
образовање:
2. Неговање културе квалитета;
3. Обезбеђење квалитета путем активности Комисија за праћење, обезбеђење и развој
студијских програма, наставе и услова рада;
4. Утврђивање фактора који утичу на обезбеђење квалитета кључних процеса
(наставног процеса и научноистраживачког рада) и процеса подршке (управљања).
5. Обезбеђење интеракције односно јединства образовног, стручног и
научноистраживачког рада.
6. Међународна сарадња;
7. Обезбеђењем активног учешћа студената (Студентски парламент);
8. Самовредновање у интервалу од највише три године;
9. Обезбеђење јавности у раду.

Извештај је намењен расправи унутар Филозофског факултета кроз различите
организационе јединице (Департмане, службе....), али и за расправу са другим релевантним
актерима, у циљу промишљања и планирања даљег развоја и унапређивања квалитета
Филозофског факултета у Нишу. Изнешене констатације и опажања од стране Комисије,
могу се посматрати из критичког, али и из подстицајног и едукативног угла.

10.01.2015.
Ниш

Председник Комисије:
проф. др Бисера Јевтић

