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Филозофски факултет
Др Зорана Ђинђића 2, Нови Сад, Србија

Број:
Дана: 26.6.2015.
Записник
са састанка Комисије за обезбеђење квалитета који је одржан дана 26.6.2015. године са
почетком у 13 часова у сали 114.
Састанак води проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин, продекан за наставу.
Састанку су присуствовали чланови Комисије за обезбеђење квалитета из реда наставног
особља и чланови Студенстског парламента Филозофског факултета, односно њихови
заменици.
Састанак је водила проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин, продекан за наставу, која је
предложила следећи
Днeвни рeд:
1. Извeштaj o рeaлизaциjи студeнтскe eвaлуaциje нaстaвнoг прoцeсa и oпштих услoвa
студирaњa нa Филoзoфскoм фaкултeту (2012/2013 - 2014/2015)
2. Прeдлoзи и сугeстиje

1.
У првом делу седнице доц. др Бојана Динић поднела је Извештај о реализацији
студентске евалуације наставног процеса и општих услова студирања на Филозофском
факултету од школске 2012/2013. до 2014/2015. године.
Присутни су се сагласили да се извештај објави на интернет страници Факултета.
Проф. др Биљана Шимуновић Бешлин обавестила је чланове Комисије за обезбеђење
квалитета и чланове Студентског парламента о следећем:
Евалуација наставног процеса и општих услова студирања на Филозофском
факултету спроводи се од школске 2008/2009. године, у складу са Законом о високом
образовању и општим актима УНС и Филозофског факултета. Резултати спроведеног
поступка оцењивања квалитета наставног процеса и рада Факултета представљају основу
за израду извештаја о самовредновању и оцењивању квалитета рада Факултета, процену
квалитета реализације студијског програма у поступку акредитације студијског програма,
процену педагошког рада наставника и сарадника која се узима у обзир приликом избора у
наставна и сарадничка звања, предлагање и спровођење мера за отклањање уочених
недостатака у наставном процесу, а користе се и у другим случајевима предвиђеним
законом и општим актима УНС и Факултета.
Учешће студената у евалуацији наставног процеса има изузетан значај у процесу
самовредновања, спољашње провере квалитета и акредитације свих студијских програма
које реализује Факултет. У почетку су студенти попуњавали штампане упитнике у
терминима редовне наставе, а потом у посебно одређеним терминима на рачунарима у
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учионицама 37 и 38, уз присуство представника Студентског парламента и наставника или
координатора за одговарајућу годину студија. У анкетама које су спровођене на овај начин
учествовало је приближно 25-30% студената (1.202 у летњем семестру 2009/10. и 1.527 у
зимском 2010/11. године).
Од краја летњег семестра 2011/2012. године студентска анкета се спроводи путем
студентског WЕБ сервиса (е-Студент). Систем спровођења студентске анкете путем WEB
сервиса, односно путем Факултетског информационог система (ФИС), усклађен је са
највишим информатичким стандардима и обезбеђује потпуну анонимност учесника у
анкети (трансфер података са сервера факултета на сервер ФИС).
У првој анкети спроведеној преко студентског WЕБ сервиса упитник је попунило 439
студената, што је приближно 10%, а у другој (после зимског семестра 2012/2013. године)
675, што је приближно 15% од укупног броја студената који су у том семестру похађали
наставу. После летњег семестра 2012/13. године упитнике је попунило 460 студената.
Благовременост повратне информације о успешности властитог рада има изузетан
значај и то је један од главних разлога што је Факултет предузео мере да у овој школској
години омогући информисање наставника и сарадника о резултатима евалуације путем
WЕБ сервиса е-Запослени. Примена сервиса е-Студент и е-Запослени (у оквиру
Факултетског информационог система - ФИС-а) омогућила је потпуну анонимност
учесника у анкети, али и информисање наставника и сарадника о резултатима евалуације
непосредно по њеном окончању (аутоматизовано прикупљање, обрада и трансфер
података, без додатних трошкова и без прекидања или угрожавања тока наставног
процеса). Наставници и сарадници добијају на свој налог резултате студентске анкете о
настави из предмета за које су задужени у одређеном семестру. Збирни извештаји о
спроведеној евалуацији објављују се на сајту Факултета.
Резултати анкета спроведених у току школске 2012/2013. године показују да су
наставници и сарадници Филозофског факултета у највећем броју случајева оцењени
највишим или врло високим оценама. Најбоље су оцењене спремност наставника и
сарадника да дају одговоре на питања студената и јасноћа и разумљивост у излагању
градива. У досадашњим анкетама није се догодило да одређени наставник или сарадник
Филозофског факултета буде лоше или негативно оцењен од стране већине (или барем од
стране релевантног броја) студената који су пратили наставу. Уколико би се то догодило,
продекан за наставу би, на основу увида у резултате анкете, односно оцене свих
наставника и сарадника, о томе обавестио шефа одсека или координатора одговорног за
реализацију студијског програма, уз захтев да предузме одговарајуће мере ради отклањања
уочених пропуста у раду наставника или сарадника (без обзира на звање). Уколико би се
негативна оцена поновила и у наредним анкетама, то би значило да предузете мере нису
биле ефикасне и да је потребно да такав случај размотре Комисија за обезбеђење квалитета
и Наставно-научно веће Факултета.
Упркос таквим резултатима, постоји оправдана сумња у поузданост добијених
оцена и могућност да оне не репрезентују ставове свих студената. Главни разлог томе је
низак одзив студената, те се чини нужним да се размотре стратегије за његово повећање.
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2.
Проф. др Биљана Шимуновић Бешлин предложила је да Студентски парламент
размотри могућност увођења одређеног степена обавезности учествовања студената у
анкети о наставном процесу и општим условима студирања, како би се у наредној
школској години резултати анкете могли сматрати релевантним показатељима квалитета и
основом за разматрање мера и поступака за унапређење квалитета наставног процеса и
општих услова студирања. На основу става Студентског парламента, о начину спровођења
студентске анкете о наставном процесу и општим условима студирања треба да одлучи
Наставно-научно веће Филозофског факултета пре краја зимског семестра 2015/2016.
године. Чланови Комисије су се сагласили са изнетим предлогом.
Састанак је завршен у 14.30.
ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ
Проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин

