Веће именује одговорна лица за евалуацију на Факултету и на Департманима.
Тим Факултета за студентску евалуацију
Члан 5.
Наставно-научно веће Факултета именује Тим за студентску евалуацију.
Одлуком о именовању, Наставно-научно веће утврђује број и мандат чланова тима,
уз обавезу учешћа представника на предлог Студентског парламента Факултета.
Тим врши проверу квалитета механизама и мера за студентску евалуацију које
предузимају Факултет и Департмани, а нарочито:
-

да ли су успостављени и да ли се систематски спроведе мере студентске
евалуације;
да ли се студентска евалуација спроводи на Факултету и Департманима, за све
студијске програме и све наставне предмете за управу, администрацију, услова
рада и укупног амбијента, односно за оцену педагошког рада свих наставника;
који се облици и инструменти студентске евалуације спроводе;
како се и када спроводи студентска евалуација;
како се утврђују резултати студентске евалуације;
каква је обрада одговора, закључци и извештавање о њима;
како се организују расправе о резултатима студентске евалуације и закључцима;
да ли су изведени закључци релевантни за побољшање квалитета студија;
које су мере и промене извршене ради побољшања квалитета студија на основу
закључака студентске евалуације.

Тим за студентску евалуацију одлучује већином гласова укупног броја чланова.
Извештај Тима за студентску евалуацију
Члан 6.
Тим Факултета за студентску евалуацију најмање једном годишње доставља
Наставно-научном већу Факултета извештај о студентској евалуацији.
Инструменти и време студентске евалуације
Писмени упитник - анкета
Члан 7.
Писмени упитник, анкета са понуђеним и отвореним одговорима је основни
инструмент студентске евалуације.
Анкетирање студената је анонимно и врши се на српском језику.
Упитник садржи питања на која одговори могу да пруже информације о квалитету
студијског програма, процеса наставе, услова рада и педагошког рада наставника.
Обавезна садржина упитника за евалуацију педагошког рада наставника и упитника

за евалуацију студијских програма, наставе и услова рада прописана је обрасцима
који су саставни део овог Правилника. У прилогу: Анкета за предмете и наставнике,
Анкета за установу.
Анкета са Упитником за евалуацију учесника у наставном процесу се спроводи при
крају наставе у сваком семестру за учеснике у том делу наставе.
Анкета са Упитником за евалуацију рада Факултета и Департмана и анкета са
Упитником за евалуацију дела студијског програма спроводи се при овери семестра
претходне године студија за сваки одржани курс наставе, на свим годинама студија са
тежњом да се анкетирају сви, или што већи број студената и служи евалуацији
учесника у настави и дела наставе, ради доношења закључка о потребним мерама и
променама за побољшање квалитета. Студенти се благовремено информишу о
времену спровођења анкете.
Анкета са Упитником за евалуацију Факултета и анкета са Упитником за евалуацију
студијског програма се спроводи међу дипломираним студентима, којима се уз
позив за уручење дипломе достављају обрасци Упитника, са молбом да исте попуњене
и у затвореној коверти уруче одговорном лицу на самој промоцији и служи за
евалуацију студијског програма и рада Факултета и Департмана.

Друге врсте писмених упитника и усмених облика студентске евалуације
Члан 8.
Поред анкете из члана 7. овог Правилника, Факултет и Департмани користе и друге
облике и инструменте писмене и усмене студентске евалуације.
Факултет и Департмани у саставу установе могу комбиновати писмене и усмене
инструменте евалуације у различитим варијантама за које се одлуче.
Инструменти евалуације из става 1. и 2. овог члана спроводе се у току наставе и
закључци се усмеравају на побољшање квалитета наставе за студенте који врше
евалуацију.
Други извори за студентску евалуацију
Члан 9.
Факултет и његови Департмани узимају у обзир и друге изворе за евалуацију студија
као што су: статистику похађања наставе, испитне резултате и слично.
Прелазна одредба
Члан 10.
Овај Правилник примењиваће се након његовог ступања на снагу, а прва студентска
евалуација путем анкете по овом Правилнику извршиће се на крају зимског семестра
школске 2017/2018. године.

