
Прилог 5.2. Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда 
наставе  
 

ПРОЦЕДУРЕ И ПОСТУПЦИ КОЈИ ОБЕЗБЕЂУЈУ ПОШТОВАЊЕ 
ПЛАНА И РАСПОРЕДА НАСТАВЕ 

 Наставни процес се одвија према плану и програму за сваки предмет за 
орeдеђени студијски програм. На почетку школске године студенти се 
опредељују за изборне предмете. 

 На почетку семестра руководилац организационе јединице или шеф катедре 
доставља план и програм наставе продекану за наставу који мора да буде 
усклађен са потребама и могућностима студената. План наставе обухвата укупан 
број часова у зимском и летњем семестру, као и недељни фонд часова. План и 
програм предмета садржи: (1) основне податке о предмету, назив, година, број 
ЕСПБ бодова, услове; (2) циљ предмета; (3) садржај и структуру предмета; (4) 
план извођења наставе (предавања, вежбе); (5) начин оцењивања на предмету; 
(6) уџбенике, односно обавезну и допунску литературу; (7) податке о 
наставницима и сарадницима на предмету (дефинисано у Правилницима о 
правилима студирања на студијама првог и другог степена које је усвојило 
Наставно-научно веће 23.04.2008. године, одлука број 305/7 и 305/8). 

 Руководилац организационе јединице саставља календарски распоред 
одржавања наставе. Кроз календарски распоред одређује се наставник који 
изводи одређену теоретску јединицу и сарадници који изводе практичну 
наставу, а такође и место и време извођења наставе у складу са општим 
распоредом наставе на Факултету. 

 Настава се изводи кроз предавања и кроз интерактиван рад са студентима, 
обавезно укључује примере из праксе, мора да подстиче студенте на 
размишљање и креативност, самосталност у раду и практичну примену стечених 
знања зашто су примарно одговони наставници и сарадници. Наставник 
евидентира присуство студената и њихово интересовање у картонима за праћење 
и евиденцију наставе, а што се исказује кроз поене предиспитних обавеза сваког 
студента. 

 Наставници и сарадници су одговорни да током извођења предавања и вежби 
поступају професионално, придржавају се свих професионалних кодекса и имају 
коректан однос према студентима. 

 Продекан за наставу је одговоран да организује и спроведе систематско 
праћење, оцењивање квалитета наставе на појединачним предметима и да 
предузме корективне мере за његово унапређење.  

 У процесу праћења квалитета наставног процеса укључени су и студенти који 
током процеса самовредновања и оцењивања квалитета спроводе анкету о 
квалитету наставног процеса. Такође у склопу антикорупцијских мера студент 
може анонимно да стави примедбу на квалитет наставног процеса или било ког 
рада на Факултету. 

 Продекан за наставу подноси извештај о испуњености стандарда за квалитет 
наставе који се на КОК-у преиспитују и према потреби дефинишу неопходне 
корективне мере. Декан упозорава наставнике и сараднике који се не 



придржавају плана рада на предмету или не постижу одговарајући квалитет 
предавања и вежби, на потребу побољшања, и обезбеђују им потребне ресурсе за 
усавршавање. Такође приликом избора/реизбора наставника и сарадника 
посебно се даја оцена квалитета педагошког рада сваког кандидата. 

 Продекан за наставу је такође одговоран да редовно врши приспитивање 
процеса оцењивања студената на испитима. Код наставника и сарадника код 
којих се појављује највећи број негативних, а такође и код наставника где су у 
највећем броју случајева одличне оцене врши се детаљна анализа наставничких 
критеријума за оцењивање студената. Затим се дају сугестије у циљу 
побољшања квалитета оцењивања студената и усаглашавања критеријума свих 
наставника на Факултету. 

 


