


УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ “МИХАЈЛО ПУПИН” ЗРЕЊАНИН 
 

Наставно-научном већу Факултета 
 
Предмет: Акциони план Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за 2020. 
годину 
 
У складу са Акционим планом спровођења квалитета, усвојеним стандардима и поступцима 
обезбеђења квалитета, Одбор за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију доноси 
Акциони план за 2020. годину и даје га на усвајање Наставно-научном већу Факултета. 
 
Јануар – децембар 2020. Активно укључивање Одбора у све активности на обезбеђењу и 
унапређењу квалитета наставе и рада Факултета. Укључивање представника Одбора у раду 
еквивалентних тела на Универзитету у Новом Саду. 
 
Фебруар - Мај 2020. Укључивање одбора у активности акредитације Факултета и студијских 
програма. 
 
Фебруар - Мај 2020. Укључивање одбора у активности акредитације Факултета за научно-
истраживачке активности. 
 
Мај – октобар 2020. Планирање и спровеђење студентске евалуације услова рада, наставе 
и студијских програма и педагошког рада. 
 
Септембар 2020. Анализа припрема за почетак школске године (укупна организација 
ресурса заснована на припремљеним распоредима часова и ресурсима везаних за наставне 
предмете). 
 
Октобар 2020. – јануар 2021. Анализа успеха студената и предузимање мера да се 
организационо утиче на најбољи начин тако да се постигну бољи исходи знања и већа 
пролазност и успех студената. Прикупљање и комплетирање података, анализа и припрема 
извештаја са евентуалним препорукама о спроведеној анкети међу дипломираним 
студентима. 
 
Децембар 2020. – фебруар 2021. Организовање и спровођење анкете међу послодавцима. 
Анализа података и припрема извештаја са евентуалним препорукама о овом истраживању. 
 
Децембар 2020. – фебруар 2021. Анализа према постојећим стандардима и поступцима 
обезбеђења квалитета. Евентуални предлог унапређења постојећих интерних стандарда и 
поступака обезбеђења квалитета. Усвајање акционог плана Одбора за календарску 2021. 
годину. Обезбеђивање услова за прибављање података, анализу и извештавање по 
анкетама студената, дипломираних студената и послодаваца.  
 
Састанци Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију одржаваће се у складу са 
овим планом или када се за то укаже потреба. 
 
У Зрењанину, 12.02.2020.    Одбора за обезбеђење квалитета и  

интерну евалуацију 
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