УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У
КРАЉЕВУ
Краљево, Доситејева 19

Преиспитивање Система обезбеђења
квалитета (СОК-а)
Датум: 26.02.2018.
Време: 11 – 13 часова
Састанак сазвао:

Продекан за квалитет и инфраструктуру, проф. др Милан Коларевић

Уводно излагање:

др М. Коларевић, др М. Ђапић, А. Кошанин

Позвани/присутни:
др Златан Шошкић, продекан за НИД
др Радован Булатовић, продекан за наставу
Снежана. Радосављевић, секретар ФМГ-КВ
др Милан Бижић, члан КОК-а
Марина Бошковић, члан КОК-а
Саша Маринковић, члан КОК-а
Александар Кошанин, члан КОК-а, представник студената
Упознати се са:

Резултатима статистички обрађених студентских анкета, анкета свршених
студената и анкета послодаваца

Понети са собом:

Резултате статистички обрађених анкета

Теме преиспитивања

ФМГ- КВ

Преиспитивање: Студентског вредновања услова
рада на Факултету и вредновање
извођења наставе на студијским
програмима;

М. Коларевић;
А. Кошанин

Преиспитивање: Студентског вредновања
педагошког рада наставника
сарадника;

М. Коларевић;
А. Кошанин

Преиспитивање: Резултата анкете дипломираних
студената о квалитету студијског
програма и постигнутим
исходима учења

М. Коларевић;
М. Бижић

Преиспитивање: Резултата анкете о задовољство
послодаваца стеченим
квалификацијама дипломаца

М. Коларевић;
М. Бижић

Преиспитивање Система обезбеђења квалитета
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Преиспитивање
Система обезбеђења
квалитета (СОК-а)
Датум: 26.02.2018.
Време: 11 – 13часова
Састанак сазвао:

др М. Коларевић, продекан за квалитет и
инфраструктуру

Уводничар:

др М. Коларевић, др М. Ђапић, С.
Радосављевић и А. Кошанин

Присутни:

др М. Коларевић, др З. Шошкић, , др М.
Ђапић, С. Радосављевић, др М. Бижић, А.
Кошанин, М. Бошковић, С. Маринковић

Прочитати пре састанка

Упознати се са : Резлтатима анкета (1)
студената; (2) свршених студената и (3)
послодаваца

Понети на састанак:

Резултате анкета и Упутство КАПК-а о
припреми извештаја о самовредновању

Теме преиспитивања
Преиспитивање: Студентског вредновања услова рада на Факултету и вредновање извођења наставе
на студијским програмима;
Дискусија:
У оквиру студентског вредновања услова рада на факултету анкетом су оцењени:
опремљеност факултета наставним средствима
o рад студентских организација Факултета
o рад студента продекана
o рад студентске службе
o рад декана
o рад продекана за наставу
o рад продекана за НИД
o рад продекана за инвестиције
o рад и опремљеност библиотеке и читаонице
o хигијена и одржавање факултета
o унутрашњост факултета
o спољни изглед зграде и амбијент факултета
o комформност, опрема и учила у амфитеатрима и учионицама
•
Просечне оцене по годинама и студијским програмима су дате у табели
•

o

Студијски програм
Машинско инжењерство
Грађевинско инжењерство

ФМГ- КВ

2012/2013
3,15
3,06

2013/2014
3,85
3,46

Школска година
2014/2015
2015/2016
3,92
3,98
3,43
3,84

Преиспитивање Система обезбеђења квалитета
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•
•

Може се уочити да просечне оцене расту из године у годину што је у складу са напорима који су урађени у
протеклом периоду на унапређењу услова за рад на факултету
Од навдених оцена најнижа је за спољашњи изглед и амбијент факултета али је и она расла из године у годину
од вредности 2,59 до 3,72. Основни проблем је нерешени прелаз преко железничке пруге недостатак средстава
за израду ограде између факултета и железничке пруге.

Закључци:
•
•
•

Повећати напоре руководства факултета у циљу решења прелаза преко пруге и завршетка западног крила другог
спрата објекта 1 факултета и обезбеђењае два амфитеатра за потребе грађевинског инжењерства.
Преко Студентског парламента и студента продекана покренути активности (нпр. едукативне семинаре) о улози
студената у унапређењу квалитета високошколских установа;
Наставити са сталним састанцим (најмање једном у току школске године) пословодства Факултета и
Студентског парламента око међусобног информисања у спровођењу студентских иницијатива.

План корективних мера:

Одговорна особа:

Рок:

Обезбедити финансијска средства за завршетак западног крила
другог спрата објекта 1 факултета

Декан; Продекан за НИД,
продекан за квалитет и
инфраструктуру

Децембар
2018. год.

•

Изнаћи начин да се реши прелаз преко пруге

Декан; Продекан за НИД,
продекан за квалитет и
инфраструктуру

Децембар
2018. год.

•

Организовати едукативни семинар о улози студената у
унапређењу квалитета високошколске установе

Студент продекан; Студентски
парламент

Децембар
2018. год.

•

Направити анализу унапређења Факултета наставним
средствима (наставне лабораторије, рачунарска опрема итд.)

Продекан за наставу

•

Направити тематски састанак представника Студентског
парламента и пословодства Факултет

Деакан; Студентски
парламент

•

Јун 2018. год.
Јун 2018. год.

Преиспитивање: Студентског вредновања педагошког рада наставника сарадника;
Дискусија:
Анкета за вредновање рада наставника и сарадника је обухватила следећа питања:
o Коректан однос према студентима
o Излагања су занимљива
o Јасно и разумљиво излагање градива
o Предавања су добро припремљена
o Спремност да се дају одговори на постављена питања
o Студенти се подстичу на активан рад у току предавања/вежби
o Досадашње оцене на овом предмету одговарају мом показаном знању
o Наставник/асистент је дао информације о начину полагања испита
•
Поверење студената у рад наставника и сарадника је из године у годину све бољи што показује да су излагања
наставника и сарадника занимљива, јасна, разумљива и добро припремљена. Студенти добијају одговоре на сва
питања, они се подстичу на активан рад током предавања/вежби и мишљења су да оцене одговарају нивоу
њиховог знања;
•
Просечне оцене анкета се крећу у интервалу:
o 4,17 до 4,37 за школску 2012/2013 годину
o 4,34 до 4,40 за школску 2013/2014 годину
o 3,88 до 4,55 за школску 2014/2015 годину
o 4,31 до 4,75 за школску 2015/2016 годину
o 3,94 до 4,46 за школску 2016/2017 годину
•

Закључци:

ФМГ- КВ

Преиспитивање Система обезбеђења квалитета
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•

Без обзира на врло високе оцене потребно је анализирати који наставници и сарадници имају најмање оцене у
анкетама студената, дефинисати корективне мере и изнаћи могућности да им се помогне да буду што
квалитетнији у свом раду

План корективних мера:
•

Током преиспитивања наставног процеса направити анализу
по предметима који наставници и сарадници немају најбољи
однос према студентима и на бази тога дефинисати корективне
мере

Одговорна особа:

Рок:

Продекан за наставу

Март
2018.год.

Преиспитивање: Резултата анкете која се односи на мишљење дипломираних студената о квалитету
студијског програма и постигнутим исходима учења
Дискусија:
•

Дипломирани студенти који сада раде код послодавца су већином задовољни квалитетом завршеног студијског
програма и постигнутих исхода учења:
o
83,3% сматра да поседују очекивани ниво компетенција
o
55,6% сматра да поседују очекивани ниво вештина
o
77,8% сматра да поседује очекивани ниво општег образовања
o
o
o
o
o

•

44,4% сматра да поседује очекивани ниво социјалних вештина
44,4% сматра да поседује очекивани ниво комуникационих способности
44,4% сматра да делимично поседује очекивани ниво знања страног језика
72,2% сматра да поседује очекивани ниво владања рачунарским алатима, и
61,1% сматра да поседује очекивани ниво упорности и радне дисциплине

Већина дипломираних студената сматра да ће у наредном периоду имати потребу за даљим усавршавањем у
виду целоживотног учења и то највише у области 3D моделирања и да би то желели да остваре на нашем
факултету

Закључци:
•

Може се закључити да су дипломирани студенти веома задовољни квалификацијама стеченим током школовања
на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву. Њихова основна примедба је везана за ниво познавања
страних језика при чему напомињу да су на факултету имали довољно квалитетне наставе из ове области али да
у току студирања нису сматрали да ће им то бити потребно у каснијем раду.

План мера за унапређења:
•

Користити сваку прилику да се студентима скрене пажња
на потребу да знају страни језик и да овом предмету
посвете више пажње у току студија.

Одговорна особа:

Рок:

Декан; Продекан за наставу;
Шефови катедри,
Студентски парламент

Школска 2017/2018
год.

Преиспитивање: Резултата анкете о задовољство послодаваца стеченим квалификацијама
дипломаца
Дискусија:
•

Резултати анкете послодаваца о задовољству стеченим квалификацијама дипломаца који долазе са Факултета за
машинство и грађевинарство у Краљеву показују да су они веома задовољни свим осим нивоом знања страног
језика и нивоом социјалних вештина и то:
o 92,3% сматра да поседују очекивани ниво компетенција
o 76,9% сматра да поседују очекивани ниво вештина
o 92,3% сматра да поседују очекивани ниво општег образовања

o
o
o
o
o
ФМГ- КВ

69,25% сматра да поседују очекивани ниво социјалних вештина
84,6% сматра да поседују очекивани ниво комуникационих способности
76,9% сматра да делимично поседује очекивани ниво знања страног језика
84,6% сматра да поседују очекивани ниво владања рачунарским алатима, и
92,3% сматра да поседују очекивани ниво упорности и радне дисциплине
Преиспитивање Система обезбеђења квалитета

Страна 4од 5

Закључци:
•

Може се закључити да су послодавци веома задовољни квалитетом дипломираних студената са Факултета за
машинство и грађевинарство у Краљеву. Основна примедба послодаваца се односи на ниво познавања страних
језика и инсистирају на познавању немачког и енглеског језика и познавању различитих софтвера за 3D
моделирање

План мера за унапређења:
•

•

Предложити измену садржаја стручних предмета на
студијским програмима како би у њима био више
заступљен тимски и практичан рад студената.
Поред енглеског језика увести немачки језик и могућност
да студенти факултативно науче и друге стране језике

ФМГ- КВ

Одговорна особа:

Рок:

Декан; Продекан за наставу;
Шефови катедри

Школска
2017/2018.год.
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