УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

ИЗВЕШТАЈ
о раду Одбора за квалитет Правног факултета у Нишу
у 2008. години

Ниш, јануар 2009.

УВОД
У процесу усаглашавања са новим законским решењима у домену високог
образовања, Правни факултет Универзитета у Нишу, интензивирао је рад на реформи
студијских програма и самог процеса образовања, са циљем да квалитет образовне,
научне, стручне и осталих делатности подигне на највиши ниво и усагласи са
стандардима квалитета утврђеним новим законским и подзаконским прописима у
Републици Србији.
Поштујући традиционалну тежњу Факултета за остваривањем високих
стандарда квалитета рада, привржени вредностима и принципима савременог европског
универзитетског образовања, имајући у виду стандарде и смернице

Националног

савета за високо образовање, усклађене са Стандардима и смерницама за осигурање
квалитета у европском подручју високог образовања (ЕNQА), наставници, сарадници,
ненаставно особље и студенти Факултета свесни чињенице да је неопходно
успостављање

институционалног

система

управљања

квалитетом,

чије

ће

функционисање обезбедити континуирано праћење, процену, унапређивање и развој
квалитета у свим областима рада Факултета, донели су на седници Савета Факултета
Одлуку бр. 03-3319/2-07 од 7.11.2007. године о „Стратегији управљања квалитетом –
мисија, визија, циљеви, опредељења, принципи и начин операционализације (20072010)“ и Одлуку бр. 03-3319/3-07 од 7.11.2007. године којом се усваја Правилник о
квалитету.
КОНСТИТУИСАЊЕ ОДБОРА ЗА КВАЛИТЕТ
У складу са Статутом („Билтен Правног факултета у Нишу“ бр. 96/2007) и
усвојеним документима у поступку припреме за акредитацију Правног факултета у
Нишу, дана 26. децембра 2007. године одржана је Конститутивна седница Одбора за
квалитет (у даљем тексту: Одбор), као и избор председника и заменика председника
Одбора. На истој седници утврђен је предлог чланова Комисије за праћење и
унапређивање студирања и Комисије за односе са студентима.
Одбор се конституише упознавањем са предлозима чланова Одбора утврђеним
на седници Наставно-научног већа и Студентског парламента и састанку ненаставних
радника.
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Из реда наставних радника Факултета чланови Одбора су: проф. др Милорад
Божић, проф. др Мирослав Лазић, проф. др Миомира Костић, мр Небојша Раичевић и
мр Дејан Вучетић; из реда ненаставних радника Весна Стојановић и Студентског
парламента Маја Здравковић.
За председника Обора изабран је проф. др Милорад Божић, а за заменика
председника проф. др Миомира Костић.
На основу члана 127. Статута и члана 13. Правилника о квалитету декан
Факултета донео је Одлуку Број 03-4155/3-07 од 27.12.2007. године о именовању
Комисије за праћење и унапређивање студирања у следећем саставу: проф. др Ирена
Пејић, председник, проф. др Слободанка Константиновић Вилић, члан, проф. др Драган
Николић, члан, асс. мр Наталија Жунић, члан и Алексовски Марко, члан, као и Одлуку
о именовању Комисије за односе са студентима бр. 03-4155/4-07 од 27.12.2007. године
у следећем саставу: проф. др Зоран Ћирић, председник, асс. мр Мира Симовић, члан,
Мирољуб Јаковљевић, члан и Маја Миловановић, студент-саветник.

РАД ОДБОРА ПО СЕДНИЦАМА У 2008. ГОДИНИ
На другој седници одржаној 8. јануара 2008. године Одбор је донео Одлуку о
усвајању Упутства за анкетирање студената, обраду, коришћење и презентовање
података шк. 2007/2008 и Олуку о усвајању следећих модела упитника за анкетирање:
- Упитник за самовредновање наставног рада;
- Упитник за самовредновање рада ненаставног особља;
- Упитник за вредновање педагошког рада наставника и сарадника;
- Упитник за вредновање студијског програма, наставе и услова рада;
- Упитник за вредновање стручних компетенција дипломираних правника и
- Упитник за вредновање стручних компетенција дипломираних правника
На истој седници Одбор је донео Одлуку о да се приступа анкетирању
наставника, сарадника, ненаставног особља, студената, дипломираних студената
приправника и послодаваца на узорку утврђеном на седници Одбора за квалитет.
Одбор је разматрао нацрт Правилника о студентском вредновању квалитета
студија.
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На трећој седници одржаној 21. јануара 2008. године Одбор је утврдио начине
презентације података о резултатима студентске анкете. У том смислу Одбор је донео
следеће закључке:
1. Одбор за квалитет и Наставно-научно веће разматраће збирни извештај о
резултатима студентске анкете чиме се у довољној мери обезбеђује
поштовање принципа јавности.
2. Појединачни извештаји са резултатима студентске анкете биће достављени
сваком наставнику и сараднику у запечаћеној коверти.
3. Овлашћује се декан Факултета да закључке са данашње седнице угради у
текст Упутства за анкетирање студената, обраду, коришћење и презентовање
података у школској 2007/2008. години.
На четвртој седници одржаној 31. јануара 2008. године Одбор је усвојио
предлог „Извештаја о резултатима студентске анкете школске 2007/2008. године“ и
упутио их Наставно научном већу Факултета на усвајање.
На петој седници одржаној 12. фебруара 2008. године Одбор је усвојио
„Извештај о резултатима анкетирања послодаваца, дипломираних студената, наставног
и ненаставног особља“ и „Извештај о успеху студената на испитима“ и упутио их је
Наставно-научном већу на усвајање.
На шестој седници одржаној 28. фебруара 2008. године Одбор је усвојио
Пословник о раду Одбора за квалитет бр. 01-731/4-08 и пословнике о раду сталних
комисија Одбора (Пословник о раду Комисије за праћење и унапређивање студирања
бр. 01-731/5-08 и Пословник о раду Комисије за односе са студентима бр. 01-731/6-08).
На

овој

седници

Одбор

је

усвојио

предложени

текст

Извештаја

о

самовредновању Правног факултета у Нишу и упутио га Наставно-научном већу и
Савету Факултета на усвајање.
На седмој седници одржаној 8. априла 2008. године Одбор је усвајио Годишњи
план и програм рада Одбора за квалитет (јануар-децембар 2008) и утврдио поступак и
динамику (у периоду од 05-09. маја 2008. године) спровођења студентског анкетирања
педагошког рада наставника и сарадника у летњем семестру школске 2007/08. године.
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На истој седници Одбор је закључио да је неопходно организовати семинар за
едукацију сарадника.
На осмој седници одржаној 20. маја 2008. године разматран је Извештај о
резултатима студентског анкетирања педагошког рада наставника и сарадника у
пролећном семестру школске 2007/2008. године.
Након разматрања Извештаја, Одбор је донео следеће

ЗАКЉУЧКЕ:
1. Одбор констатује да је проценат обухватности студената по годинама врло
различит (нпр. на IV години износи само 9,82%); с обзиром да је анкетирање
спроведено у време одржавања наставе, то говори о њеној слабој посећености,
нарочито на III и IV години. Обзиром на наведено, предлаже се предузимање
потребних активности и мера ради повећања посећености наставе.
2. Резултати анкете показују да су студенти оценили високом оценом педагошки
рад наставника и сарадника (4.33). У поређењу са резултатима анкетирања у оквиру
самовредновања Правног факултета (4.10), спроведеног у јануару 2008. године,
просечна оцена показује тренд раста.
2. Факултет ће у наредном периоду обезбедити да се стриктно примењују
правила о обезбеђењу квалитета наставе, што подразумева редовно праћење и контролу
квалитета, и предузимање корективних мера, у складу са Правилником о квалитету;
3. Факултет ће наставити да пружа организовану подршку наставницима и
сарадницима ради унапређења њихових педагошких способности, посебно за примену
интерактивних облика рада и адекватно праћење рада студената и оцењивање њихових
знања и вештина;
4. За квалитет наставе од изузетне је важности да студенти раде у малим
групама, посебно кад је реч о настави на стручно-апликативним предметима, која
подразумева примену интерактивних метода рада.
5. Факултет ће перманентно унапређивати инфраструктуру како би обезбедио
редовно и систематско прикупљање и обраду података потребних за оцену квалитета.
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На деветој седници одржаној 18. децембра 2008. године Одбор је разматрао
организацију и извођење једносеместралне наставе у школској 2008/2009. години и
донео следеће
ЗАКЉУЧКЕ:

1.

У школској 2008/2009. години, организовати наставу на наставним

групама утврђеним Наставним планом из 2003. године за које се определило више од
10 (десет) студената.
2.

Студенти који су се определили за наставне групе на којима се настава не

организује, могу се определити за једну од група из претходног става.
3.

Настава из изборних наставних предмета може се организовати и по

менторском принципу, с тим да наставници
- треба да одреде додатни термин, изван термина за редовне
консултације, за менторску наставу и рад са студентима и
- подносе месечни извештај о одржаној менторској настави.
4. Препоручује се да се приликом усвајања Плана наставе за наредну школску
годину размотри питање броја и садржаја изборних наставних предмета за које
Факултет може да организује наставу у складу са важећим општим актима и
кадровским могућностима.
На истој седници Одбор је упознат са динамиком спровођења анкетирања
студената свих година студија о педагошком раду наставника и сарадника из наставних
предмета у јесењем семестру школске 2008/2009. године.
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