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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Факултет инжењерших наука Универзитета у К рагујевцу

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА

Предмет: Аtщиони план Комисије за обезбеђење t<валитета за календарску 2012. годину

Поштовани,
После завршених процеса промене назива Факултета, затим, ревизиЈе Стратегије обезбеђења
t<валитета, и на крају предлога ревидираних интерних стандарда и поступаt<а обезбеђења
t<Валитета Факултета инжењерсt<их наука Универзитета у Крагујевцу од стране Комисије за
обезбеђење квалитета Факултета, Комисија за обезбеђење квалитета предлаже селедћи аtщиони
план за текућу t<алендарсt<у годину, а t<оји је у складу са постојећим и предложеним доt<ументима
у домену обезбеђења t<валитета Фаt<ултета

Април 2012. године - Анализа документа о самовредновању Фаt<ултета и његових студијских
програма
Мај

2012.

године -

Анализа анt<ете послодаваца и анt<ете свршених студената ( � еt<ретар

Фаt<ултета до 14. маја доставља обрађене и систематизоване податке доставља Комисији за
обезбеђење t<валитета, за анt<ете 1<0је су пристигле у претходних 9 месеци). Исход је извештај и
евентуалне препоруке Комисије.
Јун 201 2 . године -

Разматрање међународне усаглашености студијсt<их програма (излаз је

извештаЈ Комисије за проверу и обезбеђење квалитета, чему претходи t<оординирани рад t<атедри
и руt<оводства Факултета).
Август 2012. године- Анализа студентсt<их анкета обављених на t<pajy претходног семестра.
Септембар 2012. године - Анализа припрема за почетак шt<олсt<е године (уt<упна организација
ресурса заснована на припремљеним распоредима часова и електронсt<им ресурсима везаних 3а
наставне предмете)
Оtпобар 2012. 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 1<0ји уредно похађају наставу, предају домаће задатt<е,
исхода тестова, већ у првој недељи).

Новембар 2012. Године -Анализа успеха студената и предузимање мера да се организационо
утиче на најбољи начин l<ai<O би се постигли и бољи исходи знања и већа пролазност и успех
студената
Децембар 2012. Године - Свеобухватна анализа према постојећим интерним стандардима и
поступцима обезбеђења квалитета.

Предлог унапређења постојећих интерних стандарда и

поступака обезбеђења квалитета. Усвајање а1щионог плана l<омисије за обезбеђење квалитета за
1<алендарс1<у 2013. годину.
Састанци Комисије за обезбеђење t<13алитета могу бити и чешћи уi<ОЛИI<О се за то унаже потреба.

С поштовањем,
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