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ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА АКАДЕМИЈА ФУДБАЛА БЕОГРАД

ПЛАН РАДА
Комисије за контролу и осигурање квалитета за 2012/13. год
Комисија за контролу и осигурање квалитета формирана 03.12.2009. године у саставу:
1. Др Бранко Покрајац, председник Комисије, наставни процес
2. Мр Милорад Живановић, наставни процес
3. Дипл правник Анђелка Матић, секретар одговорно лице за квалитет ненаставног
процеса
4. Јелена Јешић, члан Комисије, ненаставни процес
5. Ђуровић Тања, студент

Комисија је за школску 2012/13. годину утврдила следеће циљеве:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перманентна контрола извођења наставе.
Перманентна контрола квалитета наставе.
Евалуација квалитета извођене наставе.
Увођење савремених стандарда извођења наставе.
Реформа и модернизација наставе.
Контрола начина провере знања и оцењивања.

Планиране активности
1. Контрола извођења наставе у току целе школске године
2. Анализа регуларности и начина извођења наставе
3. Састанци са предметним наставницима и давање конкретних предлога за
побољшање квалитета наставе
4. Самоевалуација кроз анкете о квалитету свих облика наставе (мишљење
студената као и наставника и сарадника)
5. Обрада добијених резултата и доношење предлога корективних мера
6. Рад на припреми Извештај о самовреденовању и оцењивању квалитета установе и
студијских програм ВШСС Академије фудбала 2009-2012.

ПЛАН АКТИВНОСТИ:
Јуни 2012.
Утврђивање методологије прикупљања и обраде података тестирања и оцењивања
како би се брзо добијале јасне повратне информације о проблемима (неуспешности на испитима, одустајања од студија, трајања студија до дипломирања), у циљу
смањења стопе неуспешности, смањења стопе одустајања и скраћивања времена
до дипломирања.
Септембар-октобар 2012.
1

Обиласци и контрола регуларности извођења испита у септембарском и октобарском року.
Октобар 2012. – Јануар 2013.
Креирање Акционог плана рада Комисије са јасно постављеним приоритетима и
циљем да се искористе позитивни елементи и коригују слабости у прoцесу
екстерне евалуације у циљу даљег побољшања квалитета наставе на свим
предметима свих студијских програма
1. Обиласци и контрола регуларности извођења наставе.
2. Састанци са представницима Студентског паралмента.
Јануар 2013.- Фебруар 2013.
Припрема анкете о квалитету свих облика наставе (мишљење студената као и
наставника и сарадника)
Фебруар 2013. – Март 2013.
Спровођење анкете о квалитету наставе у школској 2012/ 2013. години (мишљење
студената, као и наставника и сарадника)
Април 2013. – Мај 2013.
1. Анализа резултата анкета и доношење закључака
2. Подношење извештаја о анализи резултата анкете и донетим закључцима
Наставном већу
3. Састанци са представницима Студентског парламента – анализа резултата
4. анкете и предлог корективних мера
5. Састанци са наставницима предмета који су лоше оцењени у претходном
периоду
Јавност рада Комисије, о праћењу и периодичним проверама квалитета наставе, ће се
обезбедити објављивањем статистичких извештаја о резултатима спроведених поступака,
на wеб-сајту Факултета.
Индивидуални извештаји оцене наставника и сарадника ће да се достављају Наставном
већу, наставницима и сарадницима.

Датум: 02.10.2012
Председник
Комисије за контролу и осигурање квалитета
др Бранко Покрајац
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