ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДА
ЦЕНТРА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
ЗА ШКОЛСКУ 2010‐2011. годину
1. Учешће на ТЕМПУС пројектима
Организује: Проф.др Весна Лопичић, Проректор Универзитета
Активност: октобар 2010‐септембар 2011.
полазни материјал: wеб стране пројеката
1.1. Национални ТЕМПУС пројекат SIQAS (Internal Quality Assurance at Serbian
Universities)
http://www.siqas.ni.ac.rs/
начин рада: именовање радних тимова за сваки пројекат
очекивани резултати:
・ укључивање Одбора и УНС‐а у регионалну и националну мрежу обезбеђења
квалитета на
универзитетима
・ развој организације рада у области квалитета (оснивање Центра за квалитет и
друго)
1.2. Регионални ТЕМПУС пројекат CUBRIK (Strengthening Quality Assurance System
within Western
Balkans HEIs in Support of National and Regional Planning) http://www.cubrik.eu/
・ организација округлог стола у децембру 2010.
・ укључивања чланова одбора у CUBRIK пројекат Call for Experts
2. Студентске анкете као инструмент провере квалитета
Организује: Студентски парламент
Активност: октобар 2010‐децембар 2010.
полазни материјал: СТУДЕНТСКЕ АНКЕТЕ УНС.зип
очекивани резултати:
・ извештај о студентским анкетама на свим факултетима УН
・ анализа правилника о студентским анкетама на УН
3. ЕСПБ бодови и оптерећење студената – проф др Ивана Стојановић
начин рада: именовање радног тима; радионице
очекивани резултати:
・ извештај о начину процене оптерећења на факултетима
・ предлог поступака за проверу реалног оптерећења
период: новембар 2010‐март 2011.
полазни материјал: Водич кроз ЕСПБ (уредник Силвија Пановић‐Ђурић),
Београд: Савет Европе, 2009, 47
стр.

4. Исходи учења – проф др Момир Прашчевић, заменик Управника центра
за контролу квалитета
начин рада: именовање радног тима; радионице
очекивани резултати:
・ упутсво (приручник) за проверу и корекцију исхода учења
период: децембар 2010‐април 2011.
полазни материјал: др Деклан Кенеди: Писање и употреба исхода учења,
приручник, Београд: Савет
Европе, Канцеларија у Београду, 2009, 103 стр.
5. Компетентност наставника на УН
начин рада: прикупљање података о ангажованом наставном кадру; именовање
радног тима
очекивани резултати:
・ приказ тренутних критеријума и усклађеност са законом
・ извештај о компепетности наставника по нивоима студија (основне, мастер и
докторске)
・ предлог измена минималних критеријума за изборе у звање
период: октобар 2010‐фебруар 2011.
полазни материјал: КВАЛИТЕТнаставника.зип
6. Анализа ресурса УН – проф. др Љубиша Николић –продекан за науку
・ амфитетри, учионице, лабораторије...
・ уџбеници
・ библиотеке и читаонице
・ уџења студената и начини рада
начин рада: прикупљање података са факултета; анкета за студенте и запослене;
именовање радних
тимова за појединачне активности
очекивани резултати:
・ извештај о квалитету простора за наставу
・ извешатај о броју и начин издавања универзитетског уџбеника;
・ дефинисање процедуре за писање извештаја о квалиету доступне литературе
・ покретање иницијативе за развој издавачке делатности за интердисциплинарне
области и за
заједничке области више студијских програма
・ анализа и развој мреже универзитетских и факултетских библиотека; извештај о
библиотетичком фонду
унутар УНС‐а
период: октобар 2010‐јуни 2011.
7. Транзиција знања у локалној заједници
очекивани резултати:
・ споразум са Тржиштем рада у циљу добијања података и проширивања сарадње
период: јануар 2011‐мај 2011.
8. Ширење културе квалитета на Универзитету
- Издавачка делатност УН и факултета проректор проф.др Драган Денић
– проф др Сашка Костов-психологија
очекивани резултати:

・ радионице и предавања (страних и домаћих експерата)
・ формирање мреже квалитета на Универзитету
・ формирање WЕБ стране квалитет.унс.ац.рс
・ покретање информатора или билтена (једном годишње) намењеног запосленима
на УНС‐у
・ покретање информатора (једном годишње) намењеног студентима
период: октобар 2010‐септембар 2011.
примери: часописКВАЛИТЕТ.зип
9. Унутрашња контрола квалитета
Организује: Проф. Др Зоран Николић, Председник Одбора за контролу
квалитета на УН
Активност: октобар 2010‐септембар 2011.
полазни материјал: Правилник о стандардима за самовредновање и
оцењивање квалитета високошколских установа (Службени гласник РС,
број 106/2006)
начин рада: формирање радног тима
очекивани резултати:
・ предлог правилника о поступку самовредновања на Универзитету кроз разраду
стандарда
・ део извештаја о самовредновању Универзитета
период: октобар 2010‐септембар 2011.
10. Политика квалитета на Универзитету
Организује: Проф. др Зоран Николић, Председник Одбора за контролу
квалитета на УН
очекивани резултати:
・ предлог Политике квалитета на Универзитету
период: април 2011.
11. Рангирање Универзитета
Организује: мр. Драган Ђокић , Генерални секретар УН
начин рада: формирање радног тима
очекивани резултати:
・ анализа индикатора за рангирање на медјународним листама
・ дефинисање процедура прикупљања података
・ анализа података потребних за рангирање
период: октобар 2010‐септембар 2011.
12. Сталне активности
Организује: Проф.др Владисав Стефановић, Управник Центра
Научно истраживачки рад на УН, проф.др Властимир Николић, декан
МФК у Нишу
полазни материјал: Правилник о раду Одбора за обезбеђење квалитета

・ давање мишљења о новим студијским програмима на Универзитету
・ давање мишљења на измене студијских програма
・ учешће у међународним и домаћим активностима везаним за квалитет
високошколских
установа
полазни материјал: Правилник о раду Одбора за обезбеђење квалитета

