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Веза са документом 

Акциони план Комисије за обезбеђење и контролу квалитета 

годину и листе питања предвиђене за унутрашњу

организације испита и процеса

 

 

Предмет провере 

Предмет провере је био процес пријављивања и организације испита и процес после 

реализације испита. 

 

 

Комисија која је вршила проверу:

1. Наставник страног језика

2. Шеф студентске службе

 

Нађено стање 

1. Општи утисак 

Приликом анализе листе питања 

неформалне разговоре са студентима. 

 

2. Анализа унутрашње провере квалитета стручног рада  

Провера процеса пријављивања и организације испита

резултата утврђено је да се испит може пријавити електронским путем

сајта Школе, у предвиђеним роковима за

распореду испита налазе се на сајту Школе

студената о терминима испита до почетка испитног рока у просеку је 

ЛолеРибара 1/2, 35230 Ћуприја, Тел: 035/401

ПИБ: 101371421, МБ: 17228838, Шифраделатности: 8542, Текућирачун: 840

 

 

Извештај о унутрашњој провери квалитета  процеса пријављивања и 

организације испита и процеса после реализације испита у периоду од  

јуна  до октобра 2016 . године 

ИЗВЕШТАЈ 

Комисије за обезбеђење и контролу квалитета за школску 

предвиђене за унутрашњу проверу процеса пријављивања и 

а после реализације испита. 

Предмет провере је био процес пријављивања и организације испита и процес после 

проверу: 

језика Нела Мариновић 

службе Видосава Шаренац 

Приликом анализе листе питања поједини одговори су се ослањали на 

са студентима.  

Анализа унутрашње провере квалитета стручног рада   

Провера процеса пријављивања и организације испита:  На основу добијених 

резултата утврђено је да се испит може пријавити електронским путем

у предвиђеним роковима за пријаву испита. Информације о 

налазе се на сајту Школе. Временски период од информисања 

студената о терминима испита до почетка испитног рока у просеку је 

ЛолеРибара 1/2, 35230 Ћуприја, Тел: 035/401-140, Факс: 035/401-130, www.vmscuprija.edu.rs, vmscuprija@gmail.com

ПИБ: 101371421, МБ: 17228838, Шифраделатности: 8542, Текућирачун: 840-1380666-30

процеса пријављивања и 

после реализације испита у периоду од  

за школску 2015/16. 

пријављивања и 

Предмет провере је био процес пријављивања и организације испита и процес после 

поједини одговори су се ослањали на 

:  На основу добијених 

резултата утврђено је да се испит може пријавити електронским путем, преко 

нформације о 

Временски период од информисања 

студената о терминима испита до почетка испитног рока у просеку је десет 
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дана, у неким случајевима и мање, када је у питању испитни рок октобар 2. На 

основу распореда испита дешава се да студент полаже два испита у једном дану, 

али само када су у питању  испити са две различите студијске године, па тако 

студент може полагати истог дана, испит са треће године и испит са друге, који 

још није положио. Студентима су доступна питања за већину испита, иако се 

они не налазе на сајту школе. На сајту школе постоје испитна питања за врло 

мали број предмета (укупно 6). На основу неформалног разговора са студентима 

дошло се до сазнања да поједини професори допуштају студентима да изађу на 

испит, а да пре тога нису остварили услов од 30 предиспитних поена. На основу, 

такође, неформалних извора сазнало се да поједини професори воде интерно 

записивање испита у тзв. предиспитном року, и да га касније, у редовном 

испитном року, уписују у записник и индекс студената. 

 

Процес после реализације испита: Студенти ретко поништавају испите. Разлози 

због којих се то дешава је могућност добијање  веће оцене. За целу 2015/16 год. 

поништено је пет испита на захтев студената. У школској 2015/16 години није 

било потребе за формирањем Комисије за поновно полагање испита. Резултате 

испита студентска служба истиче на огласним таблама одмах по њиховом 

приспећу од стране професора. Студенти добијају  резултате писмених испита у 

предвиђеном року од три дана. Наставник/професор има увид у просечну оцену 

кроз ФИС за сваки рок појединачно, али не и могућност увида у укупну 

просечну оцену по студијским групама. Досадашња пракса је показала да се на 

Наставном већу не анализирају ти подаци, већ се само даје општи утисак 

постојећег стања.  На Студентском парламенту  тема организације испита у 

Школи није била до сада на дневном реду. Резултат испита (писменог и 

усменог) се налази на налогу сваког студента. До сада студенти нису имали 

могућност увида у резултате колоквијума на сајту Школе због недостатка 

њихове сагласности, што је решено за наредну школску годину.  

 

Закључак: 

- Чланови Комисије су закључили да им је недостајала информација од 

већег броја студената представника сваког студијског програма и сваке 

године студија и да су се приликом долажења до одговора користиле 

информације из неформалних извора. 

- Листа питања је садржала питања која је требало да буду део анкете за 

студенте.  

 

Предлог мера: 

- Пожељно је написати званично упутство за нове наставнике/професоре  

које би садржало све информације од значаја за успешну реализацију 

наставног процеса. 

- Наставници би требало да дају испитна питања за сајт Школе на нивоу 

школске године за сваки предмет. 



- Наставници би требало да се информишу о томе да имају могућност 

истицања резултата колоквијума на сајт школе 

- Наставници би требало да се информишу да је неопходно да приликом  

истицања резултата колоквијума и испита обавезно наведу назив 

предмета, испитни рок и датум, као и студијску групу 

- Да се подсете да је неопходно редовно слање Школи ажурираних табела 

са предиспитним бодовима. 

 

 

 

25.10.2016.године   

 

 

____________________________________ 

                        Нела Мариновић 

 

____________________________________ 

           Видосава Шаренац 

 


