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Предмет: Извештај о провери квалитета наставног проце

у току летњег семестра 

програмима основних струковних студија

 

 

Веза са документом 

Акциони план Комисије за обезбеђење 

годину и листе питања предвиђене за унутрашњу

извођења вежби у току летњег семестра

студијским програмима основних струковних студија

 

Време спровођења провере 

Унутрашња провера квалитета наставног процеса 

семестра школске 2015/2016.године извршен

струковних студија спроведена је у периоду од 16

 

Предмет провере 

Предмет провере биле су следеће 

практичне наставе: 

− Усаглашеност практичне наставе са Планом рада

− Адекватност простора и опреме за реализацују практичне наставе

− Регуларност и начин извођења практичне наставе који се односе на то 

- да ли настава почиње на време, 

- да ли су дефинисани и студентима предочени циљеви часа

- да ли наставник

користи примере, задатке и илустрације 

- да ли се у току часа користи решавање конкретних примера из

- да ли се у току часа подстиче култура понашања и комуникациј

- да ли наставник предаје или води вежбу 

држи пажњу студената

- да ли на крају часа наставник подвуче најважније делове наставног садржаја
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провери квалитета наставног процеса – извођења практичне наставе 

у току летњег семестра школске 2015/2016.године извршене на студијским 

програмима основних струковних студија 

 

ИЗВЕШТАЈ 

обезбеђење и контролу квалитета за школску

предвиђене за унутрашњу проверу квалитета наставног процеса

току летњег семестра школске 2015/2016.године извршене на 

студијским програмима основних струковних студија. 

квалитета наставног процеса – извођења вежби у току летњег 

семестра школске 2015/2016.године извршена на студијским програмима основних 

струковних студија спроведена је у периоду од 16-20.05.2016.године. 

биле су следеће области везане за квалитет наставног прцеса

Усаглашеност практичне наставе са Планом рада 

Адекватност простора и опреме за реализацују практичне наставе 

Регуларност и начин извођења практичне наставе који се односе на то 

да ли настава почиње на време,  

а ли су дефинисани и студентима предочени циљеви часа,  

наставник у току часа подстиче инерактивни рад са студентима

користи примере, задатке и илустрације  

а ли се у току часа користи решавање конкретних примера из

а ли се у току часа подстиче култура понашања и комуникациј

а ли наставник предаје или води вежбу разумљиво и јасно 

држи пажњу студената 

да ли на крају часа наставник подвуче најважније делове наставног садржаја

130, www.vmscuprija.edu.rs, vmscuprija@gmail.com 

1380666-30 

извођења практичне наставе 

.године извршене на студијским 

квалитета за школску 2015/2016. 

наставног процеса – 

школске 2015/2016.године извршене на 

извођења вежби у току летњег 

на студијским програмима основних 

области везане за квалитет наставног прцеса-извођења 

Регуларност и начин извођења практичне наставе који се односе на то  

 

у току часа подстиче инерактивни рад са студентима, 

а ли се у току часа користи решавање конкретних примера из праксе 

а ли се у току часа подстиче култура понашања и комуникације 

разумљиво и јасно на начин који 

да ли на крају часа наставник подвуче најважније делове наставног садржаја 
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− Уписивање практичне наставе у књизи наставе 

− Припремање наставника за наставу 

− Вредновање активности студената на часу 

− Евидентирање присуства студената на настави. 
 

Комисију за проверу квалитета наставног процеса (у даљем тексту Комсија) у 

скалду са одлуком Комисије за обезбеђење и контролу квалитета чинили су помоћник 

директора за наставу др Биљана Балов, председник Комисије за обезбеђење и контролу 

квалитета др сци. Маја Јевђевић и студент Данијела Дејковић. 
 

Наставници и предмети код којих је вршена провера квалитета наставног процеса – 

извођења вежби у току летњег семестра школске 2015/2016.године били су: 
 

1.  Биљана Димитријевић Здравствена нега у рехабилитацији 

2.  Сунчица Ивановић Здравствене нега у хирургији 2 

3.  Слободан Секуловић Основи радиологије 

4.  Марина Миленковић Кинезиологија 2 

5.  Љубица Кривокапић Здравствена нега у неурологији 

6.  Слађана Арсић Медицинска рехабилитација 2 

 

Нађено стање 
 

1. Општи утисак  

Комисија је провере спровела применом опсервације процеса извођења вежби 

најмање 15 минута у складу са претходно сачињеним планом провере од стране 

помоћника директора за наставу др Биљане Балов, председника Комисије за контролу и 

обезбеђење квалитета др сци. мед Маје Јевђевић и стручног сарадника мастер мат. Јелене 

Николић. 

Током провере наставници и студенти су позитивно реаговали на процес провере. 

Један од наставника чији је рад Комисија планирала да провери вежбе није држао у 

распоредом предвиђеном термину. 

 

1. Анализа провере процеса реализације вежби 

 

На основу добијених резултата утврђено је да су на свим вежбама обухваћених 

провером студентима дефинисани и предочени циљеви часа, да наставници предају 

разумљиво и јасно, у току наставе користе примере, задатке и илустрације, истичу 

најважније делове наставног садржаја и насатву изводе на начин који држи пажњу 

студентима.  

У току наведене провере утврђено је и да се наставници припремају за наставу и да 

час уписују истог дана када га и реализују. Простор и опрема за рад су адекватни за 

реализацију одређених методских јединица, док је неке од методских јединица неопходно 

реализовати у наставној бази. 
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Од свих провереаваних предмета само у једном случају је уочено да је наставник 

наставу започео са мањим закашњењем, да не подстиче инерактивни рад са студентима, да 

недовољно користи решавање конкретних примера из праксе, не подстиче културу 

понашања и комуникације, не вреднује активност студента на часу. Сви уочени недостаци 

су последица извођења практичне наставе у форми предавња „ex-katedra.“ 

Уочени недостатак је и у великој мери неусклађеност теоријског и практичног дела 

предмета и одступање од планиране теме из програма наставе. 
 

Закључак 

1) Чланови Комисија су били јединствени у ставу да је квалитет процеса 

реализације провераваних вежби у току летњег семестра школске 2015/2016 

године на задовољавајућем нивоу, али и да има простора за унапређење 

квалитета процеса реализације практичне наставе. 
 

Предлог мера: 

I. Преиспитивање Плана и програма рада по методским јединицама и усклађивње 

теоријског и практичног дела за сваки предмет од стране предметних наставника 

II. Контрола усклађености теоријског и практичног дела предмета од у првој недељи 

семестра за предмете који следе од стране шефова студијских програма 

III. Разговор управе Школе са наставником код ког су уочена одступања од очекиваног 

нивоа квалитета. 

IV. У образац План рада убацити и место реализације наставе за сваку методску 

јединицу. 

V. Спроводити интерне контроле реализације практичне наставе током читаве године. 

 

 

25.05.2016.године   

                                                                                 Помоћник директора за наставу 
 

_______________________________ 
 Др Биљана Балов 

 

         Председник Комисије за обезбеђење  

                        и контролу квалитета  
 

_______________________________ 
                     др сци. мед Маја Јевђевић 
 

                                                                                 Студент  
 

_______________________________ 
 Данијела Дејковић 


