УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
НАСТАВЕ

ИЗВЕШТАЈ
О РЕЗУЛТАТИМА СТУДЕНТСКОГ
ВРЕДНОВАЊА

АКАДЕМСКА 2015/2016. ГОДИНА
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

Београд, март 2016. године
КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ
Одлуком Научно наставног већа Факултета на II редовној седници одржаној
15.10.2015. године формирана је Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе
у саставу др Драгомир Станисављев, редовни професор, др Мирослав Кузмановић,
ванредни професор, др Станка Јеросимић, ванредни професор, продекан за наставу,
др Игор Пашти, ванредни професор, продекан за науку и докторске студије, Анђела
Митровић, представник студената које бира Студентски парламент. За председника је
изабран др Драгомир Станисављев, редовни професор, док је за записничара одређен
студент продекан Анђела Митровић изабрана на седници Студентског парламента
Факултета за физичку хемију у фебруару 2016. године.
На основу члана 65. став 11. Закона о високом образовању („Службени гласник
РС“, број 76/05) и члана 41. тачка 22, у вези са чланом 157. став 3. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), Веће
Универзитета у Београду, на седници одржаној 4. октобра 2006. године донело је
Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника и њиме уредило
начин и поступак студентског вредновања педагошког рада наставника Универзитета у
Београду. Послови Комисије груписани су у: организовање и спровођење поступка
студентског вредновања; обрада и анализа података прикупљених у поступку
студентског вредновања и припрема Извештаја о резултатима студентског вредновања.
У Београду,
31. март 2016. године
Записничар

Анђела Митровић

Председник Комисије за праћење и
унапређивање квалитета наставе
др Драгомир Станисављев, редовни професор
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ИЗВЕШТАЈ
О РЕЗУЛТАТИМА СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА
I Организовање и спровођење поступка студентског вредновања
Комисија за вредновање педагошког рада наставника ради у седницама, на којима
разматра питања из своје надлежности.
Овај извештај односи се на резултате електронске анкете студената у којој је
вреднован педагошки рад наставника и сарадника у настави у зимском семестру
школске 2015/2016. године.
У процесу студентског вредновања вреднован је рад 26 наставника и 21
асистената, од тога:
 18 наставника који су запослени на Факултету за физичку хемију и држe
наставу студентима Факултета;
 3 наставника која су запослена на Физичком факултету и држе наставу
студентима Факултета;
 2 наставника која су запослена на Хемијском факултету и држе наставу
студентима Факултета;
 2 наставника који су запослени на Математичком факултету и држе наставу
студентима Факултета;
 1 наставник који је запослен на Биолошком факултету и држи наставу
студентима Факултета;
 14 сарадника у настави који су запослени на Факултету за физичку хемију и
држе вежбе студентима Факултета;
 1 сарадник у настави који је запослен на Физичком факултету и држи вежбе
студентима Факултета;
 4 сарадника у настави који су запослени на Математичком факултету и држе
вежбе студентима Факултета;
 2 сарадника у настави који су запослени на Хемијском факултету и држе вежбе
студентима Факултета;
Записници са седница Комисије, заједно са електронским записом резултата
анкетирања (на ЦД-у) и извештаја Комисије о обављеној анкети, архивирају се у
затвореним ковертама у деканату Факултета за физичку хемију. Записници са седница
као и извештаји о резултатима анкетирања су архивирани и код председника комисије
како би се омогућио бржи приступ анкетним подацима.
II Обрада и анализа података прикупљених у поступку студентског вредновања
Анкета се ради преко Факултетског информационог ситема (ФИС) и пријава
испита за полагање је условљена попуњавањем анкете, тако да је анкетирање студената
за летњи семестар почело пре почетка јунског рока и завршено након септембарског
рока. Ажурирање спискова наставника и сарадника за зимски семстар школске 2015/16.
године обавио је председник комисије у сарадњи са продеканом за наставу пре почетка
анкете.
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По завршеном поступку анкетирања председник обавештава чланове комисије и
организује обраду резултата.
Просечне оцене наставника и сарадника у настави нису доступне јавности и
достављају се само Управи факултета.
Лични извештаји се електронским путем достављају свим анкетираним
наставницима и сарадницима на њихове ФИС-адресе.
У Прилогу се налазе просечни резултати педагошког рада наставника и сарадника
у настави са Факултета за физичку хемију, Физичког факултета, Хемијског факултета, а
који држе предавања и вежбе студентима Факултета за физичку хемију.
Због ранијих проблема са анкетирањем студената о раду сарадника у настави,
свим сарадницима у настави који су ангажовани на лабораторијским вежбама су
придружене категорије фиктивних вежби (без часова наставе) по којој се ради
анкетирање.
Резултати анкете показују да је просечна оцена факултета за наставнике 4,49
(претходне анкете 4,42 4,52 4,55 4,32 4,31 4,48 4,38 4,52 4,42 4,38 4,51, 4,50), док је
сарадника 4,38 (претходне анкете 4,48 4,30 4,35 4,39 4,44 4,36 4,53 4,31 4,62 4,50 4,38
4,47 4,50).
Очекује се да ће сваки наставник извршити детаљну анализу резултата
студентског вредновања за свој предмет, са циљем подизања квалитета наставе на виши
ниво.
У Београду,
31. март 2016. године
Записничар

Анђела Митровић

Председник Комисије за праћење и
унапређивање квалитета наставе
др Драгомир Станисављев, редовни професор
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Објективност и непристрасност у
оцени знања студената

Општи утисак

4,39

4,51

4,42

4,39

4,38

4,50

4,63

4,67

4,67

4,47

4,55

4,67

4,62

4,57

4,64

4,56

4,57

4,53

4,61

4,64

4,72

4,66

4,62

4,62

4,60

4,36

4,07

4,07

4,01

3,95

3,90

4,11

4,29

4,28

4,35

4,14

4,18

4,65

4,43

4,04

4,14

4,06

4,02

3,89

4,17

4,37

4,44

4,49

4,19

4,24

4,63

4,33

4,11

3,97

3,87

3,84

3,85

4,02

4,18

4,17

4,26

4,00

4,10

4,71

4,54

4,42

4,33

4,24

4,22

4,16

4,34

4,48

4,46

4,55

4,33

4,49

Укупна просечна оцена

Професионалност и етичност
наставника у комуникацији са
студентима

4,71

Наставник даје корисне
информације за будући рад
студената
Наставник одговара на питања и
води рачуна о студентским
коментарима

Разумљивост и начин излагања
материје предвиђене предметом

4,81

Обим и квалитет препоручене
литературе

Да ли се настава редовно одржава:
консултације

Наставници
Факултета за
физичку хемију (18)
Наставници
Физичког
факултета (3)
Наставници
Хемијског
факултета (2)
Наставници
Математичког
факултета (2)
Наставници
Биолошког
факултета
Укупна средња
оцена свих
наставника

Да ли се настава редовно одржава:
предавања

Наставници

Усаглашеност плана предавања и
обима материје предвиђене
предметом
Подстицање студената на
активности, критичко размишљање
и креативност
Предавања наставника помажу
студенту да лакше савлада
материју предвиђену предметом

ПРИЛОГ I: Просечне оцене за наставнике и сараднике у настави Факултета за физичку хемију
Просечна оцена за тврдњу- наставници

Укупна средња оцена је израчуната на основу оцена сваког предмета појединачно (не као средња вредност по факултетима).
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Подстицање студената на
активност, критичко размишљање
и креативност

Вежбе сарадника помажу студенту
да лакше савлада материју
предвиђену предметом

Сарадник даје корисне
информације за будући рад
студената

Сарадник одговара на питања и
води рачуна о студентским
коментарима

Професионалност и етичност
сарадника у комуникацији са
студентима

Објективност и непристрасност у
оцени знања студената

Општи утисак

4,53

4,69

4,38

4,19

4,47

4,48

4,61

4,58

4,59

4,78

4,53

4,68

4,29

4,18

4,18

4,27

4,1

4,19

4,09

4,09

4,13

4,22

4,68

4,53

4,34

4,28

4,34

4,36

4,41

4,45

4,53

4,38

4,43

4,59

4,33

4,24

4,36

4,27

4,32

4,32

4,24

4,05

4,24

4,30

4,68

4,46

4,28

4,25

4,34

4,32

4,38

4,34

4,32

4,38

4,38

Укупна просечна оцена

Разумљивост и начин излагања
материје предвиђене предметом

Сарадници у настави
Факултета за физичку
хемију (14)
Сарадници у настави
Физичког факултета
(1)
Сарадници у настави
Математичког
факултета (4)
Сарадници у настави
Хемијског факултета
(2)
Укупна средња оцена
свих сарадника

Да ли се настава редовно одржава:
консултације

Сарадници

Да ли се настава редовно одржава:
вежбе

Просечна оцена за тврдњу- сарадници

Укупна средња оцена је израчуната на основу оцена сваког предмета појединачно (не као средња вредност по факултетима).
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
НАСТАВЕ

ИЗВЕШТАЈ
О РЕЗУЛТАТИМА СТУДЕНТСКОГ
ВРЕДНОВАЊА

АКАДЕМСКА 2015/2016. ГОДИНА
ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР

Београд, октобар 2016. године
КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ
Одлуком Научно наставног већа Факултета на II редовној седници одржаној
11.10.2016. године формирана је Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе
у саставу др Драгомир Станисављев, редовни професор, др Љубиша Игњатовић,
ванредни професор, др Станка Јеросимић, ванредни професор,продекан за наставу,
др Игор Пашти, ванредни професор Анђела Митровић, представник студената које
бира Студентски парламент. За председника је изабран др Драгомир Станисављев,
редовни професор, док је за записничара одређен студент продекан Анђела Митровић
изабрана на седници Студентског парламента Факултета за физичку хемију у фебруару
2016. године.
На основу члана 65. став 11. Закона о високом образовању („Службени гласник
РС“, број 76/05) и члана 41. тачка 22, у вези са чланом 157. став 3. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), Веће
Универзитета у Београду, на седници одржаној 4. октобра 2006. године донело је
Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника и њиме уредило
начин и поступак студентског вредновања педагошког рада наставника Универзитета у
Београду. Послови Комисије груписани су у: организовање и спровођење поступка
студентског вредновања; обрада и анализа података прикупљених у поступку
студентског вредновања и припрема Извештаја о резултатима студентског вредновања.
У Београду,
11. октобра 2016. године
Записничар

Анђела Митровић

Председник Комисије за праћење и
унапређивање квалитета наставе
др Драгомир Станисављев, редовни професор
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ИЗВЕШТАЈ
О РЕЗУЛТАТИМА СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА
I Организовање и спровођење поступка студентског вредновања
Комисија за вредновање педагошког рада наставника ради у седницама, на којима
разматра питања из своје надлежности.
Овај извештај односи се на резултате електронске анкете студената у којој је
вреднован педагошки рад наставника и сарадника у настави у летњем семестру
школске 2015/2016. године.
У процесу студентског вредновања вреднован је рад 26 наставника и 21
асистената, од тога:
 13 наставника који су запослени на Факултету за физичку хемију и држe
наставу студентима Факултета;
 2 наставника која су запослена на Физичком факултету и држе наставу
студентима Факултета;
 3 наставника која су запослена на Хемијском факултету и држе наставу
студентима Факултета;
 15 сарадника у настави који су запослени на Факултету за физичку хемију и
држе вежбе студентима Факултета;
 2 сарадник у настави који је запослен на Физичком факултету и држи вежбе
студентима Факултета;
 3 сарадника у настави који су запослени на Хемијском факултету и држе вежбе
студентима Факултета;
Записници са седница Комисије, заједно са електронским записом резултата
анкетирања (на ЦД-у) и извештаја Комисије о обављеној анкети, архивирају се у
затвореним ковертама у деканату Факултета за физичку хемију. Записници са седница
као и извештаји о резултатима анкетирања су архивирани и код председника комисије
како би се омогућио бржи приступ анкетним подацима.
II Обрада и анализа података прикупљених у поступку студентског вредновања
Анкета се ради преко Факултетског информационог ситема (ФИС) и пријава
испита за полагање је условљена попуњавањем анкете, тако да је анкетирање студената
за летњи семестар почело пре почетка јунског рока и завршено након септембарског
рока. Ажурирање спискова наставника и сарадника за летњи семестар школске 2015/16.
године обавио је председник комисије у сарадњи са продеканом за наставу пре почетка
анкете.
По завршеном поступку анкетирања председник обавештава чланове комисије и
организује обраду резултата.
Просечне оцене наставника и сарадника у настави нису доступне јавности и
достављају се само Управи факултета.
Лични извештаји се електронским путем достављају свим анкетираним
наставницима и сарадницима на њихове ФИС-адресе.
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У Прилогу се налазе просечни резултати педагошког рада наставника и сарадника
у настави са Факултета за физичку хемију, Физичког факултета, Хемијског факултета, а
који држе предавања и вежбе студентима Факултета за физичку хемију.
Због ранијих проблема са анкетирањем студената о раду сарадника у настави,
свим сарадницима у настави који су ангажовани на лабораторијским вежбама су
придружене категорије фиктивних вежби (без часова наставе) по којој се ради
анкетирање.
Резултати анкете показују да је просечна оцена факултета за наставнике 4,57
(претходне анкете 4,42 4,52 4,55 4,32 4,31 4,48 4,38 4,52 4,42 4,38 4,51, 4,50, 4,49), док је
сарадника 4,46 (претходне анкете 4,48 4,30 4,35 4,39 4,44 4,36 4,53 4,31 4,62 4,50 4,38
4,47 4,50 4,38).
Очекује се да ће сваки наставник извршити детаљну анализу резултата
студентског вредновања за свој предмет, са циљем подизања квалитета наставе на виши
ниво.
У Београду,
11. октобар 2016. године
Записничар

Анђела Митровић

Председник Комисије за праћење и
унапређивање квалитета наставе
др Драгомир Станисављев, редовни професор
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Професионалност и етичност
наставника у комуникацији са
студентима
Објективност и непристрасност у
оцени знања студената
Општи утисак

4,74
4,68
4,52
4,54
4,47
4,48
4,46
4,56
4,64
4,62
4,61
4,52
4,57

4,68
4,65
4,62
4,66
4,64
4,64
4,53
4,66
4,70
4,69
4,66
4,65
4,65

4,74
4,68
4,23
4,25
4,22
4,23
4,25
4,34
4,57
4,64
4,59
4,35
4,42

4,72
4,67
4,49
4,51
4,45
4,62
4,44
4,54
4,63
4,63
4,61
4,51
4,57
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Укупна просечна оцена

Наставник даје корисне
информације за будући рад
студената
Наставник одговара на питања и
води рачуна о студентским
коментарима

Обим и квалитет препоручене
литературе

Усаглашеност плана предавања и
обима материје предвиђене
предметом
Подстицање студената на
активности, критичко размишљање
и креативност
Предавања наставника помажу
студенту да лакше савлада
материју предвиђену предметом

Разумљивост и начин излагања
материје предвиђене предметом

Наставници
Факултета за
физичку хемију (13)
Наставници
Физичког
факултета (2)
Наставници
Хемијског
факултета (3)
Укупна средња
оцена свих
наставника
Да ли се настава редовно одржава:
консултације

Наставници
Да ли се настава редовно одржава:
предавања

ПРИЛОГ I: Просечне оцене за наставнике и сараднике у настави Факултета за физичку хемију
Просечна оцена за тврдњу- наставници

Укупна средња оцена је израчуната на основу оцена сваког предмета појединачно (не као средња вредност по факултетима).

Подстицање студената на
активност, критичко размишљање
и креативност
Вежбе сарадника помажу студенту
да лакше савлада материју
предвиђену предметом
Сарадник даје корисне
информације за будући рад
студената
Сарадник одговара на питања и
води рачуна о студентским
коментарима
Професионалност и етичност
сарадника у комуникацији са
студентима
Објективност и непристрасност у
оцени знања студената
Општи утисак

4,71
4,61
4,51
4,47
4,50
4,51
4,55
4,55
4,49
4,50
4,54

4,60
4,40
4,11
4,10
4,11
4,11
4,13
4,17
4,17
4,14
4,20

4,80
4,71
4,64
4,59
4,62
4,47
4,68
4,62
4,68
4,68
4,65

4,70
4,57
4,42
4,39
4,41
4,36
4,45
4,45
4,45
4,44
4,46
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Укупна просечна оцена

Разумљивост и начин излагања
материје предвиђене предметом

Сарадници у настави
Факултета за физичку
хемију (15)
Сарадници у настави
Физичког факултета
(2)
Сарадници у настави
Хемијског факултета
(3)
Укупна средња оцена
свих сарадника
Да ли се настава редовно одржава:
консултације

Сарадници
Да ли се настава редовно одржава:
вежбе

Просечна оцена за тврдњу- сарадници

Укупна средња оцена је израчуната на основу оцена сваког предмета појединачно (не као средња вредност по факултетима).

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
НАСТАВЕ

ИЗВЕШТАЈ
О РЕЗУЛТАТИМА СТУДЕНТСКОГ
ВРЕДНОВАЊА

АКАДЕМСКА 2016/2017. ГОДИНА
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

Београд, мај 2017. године
КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ
Одлуком Научно наставног већа Факултета на II редовној седници одржаној
11.10.2016. године формирана је Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе
у саставу др Драгомир Станисављев, редовни професор, др Љубиша Игњатовић,
ванредни професор, др Станка Јеросимић, ванредни професор,продекан за наставу,
др Игор Пашти, ванредни професор, Милан Букара, представник студената које бира
Студентски парламент.
За председника је изабран др Драгомир Станисављев,
редовни професор, док је за записничара одређен студент продекан Милан Букара
изабрана на седници Студентског парламента Факултета за физичку хемију у фебруару
2017. године.
На основу члана 65. став 11. Закона о високом образовању („Службени гласник
РС“, број 76/05) и члана 41. тачка 22, у вези са чланом 157. став 3. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), Веће
Универзитета у Београду, на седници одржаној 4. октобра 2006. године донело је
Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника и њиме уредило
начин и поступак студентског вредновања педагошког рада наставника Универзитета у
Београду. Послови Комисије груписани су у: организовање и спровођење поступка
студентског вредновања; обрада и анализа података прикупљених у поступку
студентског вредновања и припрема Извештаја о резултатима студентског вредновања.
У Београду,
5. јун 2017. године
Записничар

Милан Букара

Председник Комисије за праћење и
унапређивање квалитета наставе
др Драгомир Станисављев, редовни професор
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ИЗВЕШТАЈ
О РЕЗУЛТАТИМА СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА
I Организовање и спровођење поступка студентског вредновања
Комисија за вредновање педагошког рада наставника ради у седницама, на којима
разматра питања из своје надлежности.
Овај извештај односи се на резултате електронске анкете студената у којој је
вреднован педагошки рад наставника и сарадника у настави у зимском семестру
школске 2016/2017. године.
У процесу студентског вредновања вреднован је рад 28 наставника и 19
асистената, од тога:
 20 наставника који су запослени на Факултету за физичку хемију и држe
наставу студентима Факултета;
 3 наставника која су запослена на Физичком факултету и држе наставу
студентима Факултета;
 2 наставника која су запослена на Хемијском факултету и држе наставу
студентима Факултета;
 1 наставник који је запослен на Биолошком факултету и држи наставу
студентима Факултета;
 2 наставника који су запослени на Математичком факултету и држе наставу
студентима Факултета;
 14 сарадника у настави који су запослени на Факултету за физичку хемију и
држе вежбе студентима Факултета;
 1 сарадник у настави који је запослен на Физичком факултету и држи вежбе
студентима Факултета;
 2 сарадника у настави који су запослени на Хемијском факултету и држе вежбе
студентима Факултета;
 2 сарадника у настави који су запослени на Математичком факултету и држе
вежбе студентима Факултета;
За разлику од ранијег начина архивирања података, после успостављања
електронског Факултетског информационог система (ФИС) резултати свих анкета су
архивиране у елктронском облику. Због oграниченог простора за архивиранје,
записници и извештаји о резултатима анкетирања ће бити архивирани као сасатавни
део материјала уз одговарајуће записнике Научно наставног већа Факултета.
Извештаји, записници као и резултати анкета ће бити архивирани у електронском
облику и код председника комисије како би се омогућио бржи приступ анкетним
подацима.
II Обрада и анализа података прикупљених у поступку студентског вредновања
Анкета се ради преко Факултетског информационог ситема (ФИС) и пријава
испита за полагање је условљена попуњавањем анкете, тако да је анкетирање студената
зимнски семестар почело пре почетка јунског рока и завршено након септембарског
рока. Ажурирање спискова наставника и сарадника за зимски семестар школске
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2016/17. године обавио је председник комисије у сарадњи са продеканом за наставу пре
почетка анкете.
По завршеном поступку анкетирања председник обавештава чланове комисије и
организује обраду резултата.
Просечне оцене наставника и сарадника у настави нису доступне јавности и
достављају се само Управи факултета.
Лични извештаји се електронским путем достављају свим анкетираним
наставницима и сарадницима на њихове ФИС-адресе.
У Прилогу се налазе просечни резултати педагошког рада наставника и сарадника
у настави са Факултета за физичку хемију, Физичког факултета, Хемијског факултета, а
који држе предавања и вежбе студентима Факултета за физичку хемију.
Због ранијих проблема са анкетирањем студената о раду сарадника у настави,
свим сарадницима у настави који су ангажовани на лабораторијским вежбама су
придружене категорије фиктивних вежби (без часова наставе) по којој се ради
анкетирање.
Резултати анкете показују да је просечна оцена факултета за наставнике 4,57
(претходне анкете 4,57 4,42 4,52 4,55 4,32 4,31 4,48 4,38 4,52 4,42 4,38 4,51, 4,50, 4,49),
док је сарадника 4,60 (претходне анкете 4,46 4,48 4,30 4,35 4,39 4,44 4,36 4,53 4,31 4,62
4,50 4,38 4,47 4,50 4,38).
Очекује се да ће сваки наставник извршити детаљну анализу резултата
студентског вредновања за свој предмет, са циљем подизања квалитета наставе на виши
ниво.
У Београду,
5.јун 2017. године
Записничар

Милан Букара

Председник Комисије за праћење и
унапређивање квалитета наставе
др Драгомир Станисављев, редовни професор
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Објективност и непристрасност у
оцени знања студената

Општи утисак

4,55

4,60

4,54

4,52

4,47

4,61

4,70

4,72

4,68

4,55

4,62

4,70

4,65

4,44

4,58

4,54

4,49

4,52

4,53

4,61

4,63

4,64

4,52

4,57

4,82

4,81

4,69

4,70

4,68

4,51

4,55

4,72

4,75

4,76

4,74

4,47

4,70

4,75

4,62

4,44

4,47

4,45

4,45

4,30

4,52

4,57

4,65

4,65

4,54

4,54

4,32

3,61

3,32

2,89

3,14

3,14

3,08

3,33

3,28

3,35

3,63

3,16

3,35

4,67

4,48

4,29

4,25

4,27

4,22

4,18

4,34

4,38

4,42

4,47

4,25

4,57

Укупна просечна оцена

Професионалност и етичност
наставника у комуникацији са
студентима

4,72

Наставник даје корисне
информације за будући рад
студената
Наставник одговара на питања и
води рачуна о студентским
коментарима

Разумљивост и начин излагања
материје предвиђене предметом

4,78

Обим и квалитет препоручене
литературе

Да ли се настава редовно одржава:
консултације

Наставници
Факултета за
физичку хемију (20)
Наставници
Физичког
факултета (3)
Наставници
Хемијског
факултета (2)
Наставници
Математичког
факултета (2)
Наставници
Биолошког
факултета (1)
Укупна средња
оцена свих
наставника

Да ли се настава редовно одржава:
предавања

Наставници

Усаглашеност плана предавања и
обима материје предвиђене
предметом
Подстицање студената на
активности, критичко размишљање
и креативност
Предавања наставника помажу
студенту да лакше савлада
материју предвиђену предметом

ПРИЛОГ I: Просечне оцене за наставнике и сараднике у настави Факултета за физичку хемију
Просечна оцена за тврдњу- наставници

Укупна средња оцена је израчуната на основу оцена сваког предмета појединачно (не као средња вредност по факултетима).
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Подстицање студената на
активност, критичко размишљање
и креативност

Вежбе сарадника помажу студенту
да лакше савлада материју
предвиђену предметом

Сарадник даје корисне
информације за будући рад
студената

Сарадник одговара на питања и
води рачуна о студентским
коментарима

Професионалност и етичност
сарадника у комуникацији са
студентима

Објективност и непристрасност у
оцени знања студената

Општи утисак

4,89

4,83

4,59

4,55

4,59

4,61

4,69

4,70

4,74

4,63

4,68

4,70

4,49

4,12

4,00

3,98

4,12

4,16

4,25

4,15

4,19

4,22

4,67

4,31

3,82

3,81

3,99

3,91

4,06

4,20

4,37

3,99

4,11

4,69

4,64

4,48

4,35

4,48

4,40

4,41

4,48

4,45

4,52

4,49

4,74

4,57

4,25

4,18

4,26

4,38

4,33

4,41

4,43

4,33

4,60

Укупна просечна оцена

Разумљивост и начин излагања
материје предвиђене предметом

Сарадници у настави
Факултета за физичку
хемију (14)
Сарадници у настави
Физичког факултета
(1)
Сарадници у настави
Математичког
факултета (2)
Сарадници у настави
Хемијског факултета
(2)
Укупна средња оцена
свих сарадника

Да ли се настава редовно одржава:
консултације

Сарадници

Да ли се настава редовно одржава:
вежбе

Просечна оцена за тврдњу- сарадници

Укупна средња оцена је израчуната на основу оцена сваког предмета појединачно (не као средња вредност по факултетима).
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
НАСТАВЕ

ИЗВЕШТАЈ
О РЕЗУЛТАТИМА СТУДЕНТСКОГ
ВРЕДНОВАЊА

АКАДЕМСКА 2016/2017. ГОДИНА
ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР

Београд, новембар 2017. године
КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ
Одлуком Научно наставног већа Факултета на II редовној седници одржаној
14.11.2017. године формирана је Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе
у саставу др Драгомир Станисављев, редовни професор, др Љубиша Игњатовић,
ванредни професор, др Станка Јеросимић, ванредни професор,продекан за наставу,
др Игор Пашти (на службеном путу), ванредни професор, Милан Букара,
представник студената које бира Студентски парламент. За председника је изабран др
Драгомир Станисављев, редовни професор, док је за записничара одређен студент
продекан Милан Букара изабрана на седници Студентског парламента Факултета за
физичку хемију у фебруару 2017. године.
На основу члана 65. став 11. Закона о високом образовању („Службени гласник
РС“, број 76/05) и члана 41. тачка 22, у вези са чланом 157. став 3. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), Веће
Универзитета у Београду, на седници одржаној 4. октобра 2006. године донело је
Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника и њиме уредило
начин и поступак студентског вредновања педагошког рада наставника Универзитета у
Београду. Послови Комисије груписани су у: организовање и спровођење поступка
студентског вредновања; обрада и анализа података прикупљених у поступку
студентског вредновања и припрема Извештаја о резултатима студентског вредновања.
У Београду,
14. новембар 2017. године
Записничар

Милан Букара

Председник Комисије за праћење и
унапређивање квалитета наставе
др Драгомир Станисављев, редовни професор
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ИЗВЕШТАЈ
О РЕЗУЛТАТИМА СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА
I Организовање и спровођење поступка студентског вредновања
Комисија за вредновање педагошког рада наставника ради у седницама, на којима
разматра питања из своје надлежности.
Овај извештај односи се на резултате електронске анкете студената у којој је
вреднован педагошки рад наставника и сарадника у настави у летњем семестру
школске 2016/2017. године.
У процесу студентског вредновања вреднован је рад 19 наставника и 20
асистената, од тога:
 13 наставника који су запослени на Факултету за физичку хемију и држe
наставу студентима Факултета;
 2 наставника која су запослена на Физичком факултету и држе наставу
студентима Факултета;
 3 наставника која су запослена на Хемијском факултету и држе наставу
студентима Факултета;
 16 сарадника у настави који су запослени на Факултету за физичку хемију и
држе вежбе студентима Факултета;
 3 сарадник у настави који је запослен на Физичком факултету и држи вежбе
студентима Факултета;
 2 сарадника у настави који су запослени на Хемијском факултету и држе вежбе
студентима Факултета;
Због недостатка простора з
а архивирање резултата анкета, подаци се неће архивирти у деканату Факултета
јер су сви подаци регистровани и доступни преко Факултетског информционог
система (ФИС). Записници са седница као и извештаји о резултатима анкетирања су
архивирани и код председника комисије како би се омогућио бржи приступ и обрада
анкетних података.
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II Обрада и анализа података прикупљених у поступку студентског вредновања
Анкета се ради преко Факултетског информационог ситема (ФИС). Пријава
испита за полагање је условљена попуњавањем анкете, тако да је анкетирање студената
за летњи семестар почело пре почетка јунског рока и завршено након септембарског
рока. Ажурирање спискова наставника и сарадника за летњи семестар школске 2016/17.
године обавио је председник комисије у сарадњи са продеканом за наставу пре почетка
анкете.
По завршеном поступку анкетирања председник обавештава чланове комисије и
организује обраду резултата.
Просечне оцене наставника и сарадника у настави нису доступне јавности и
достављају се само Управи факултета.
Лични извештаји се електронским путем достављају свим анкетираним
наставницима и сарадницима на њихове ФИС-адресе.
У Прилогу се налазе просечни резултати педагошког рада наставника и сарадника
у настави са Факултета за физичку хемију, Физичког факултета, Хемијског факултета, а
који држе предавања и вежбе студентима Факултета за физичку хемију.
Због ранијих проблема са анкетирањем студената о раду сарадника у настави,
свим сарадницима у настави који су ангажовани на лабораторијским вежбама су
придружене категорије фиктивних вежби (без часова наставе) по којој се ради
анкетирање.
Резултати анкете показују да је просечна оцена факултета за наставнике4,55
(претходне анкете4,57 4,57 4,42 4,52 4,55 4,32 4,31 4,48 4,38 4,52 4,42 4,38 4,51, 4,50,
4,49), док је сарадника 4,60 (претходне анкете4,60 4,46 4,48 4,30 4,35 4,39 4,44 4,36 4,53
4,31 4,62 4,50 4,38 4,47 4,50 4,38).
Очекује се да ће сваки наставник извршити детаљну анализу резултата
студентског вредновања за свој предмет, са циљем подизања квалитета наставе на виши
ниво.
У Београду,
14. новембар 2017. године
Записничар

Милан Букара

Председник Комисије за праћење и
унапређивање квалитета наставе
др Драгомир Станисављев, редовни професор
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Професионалност и етичност
наставника у комуникацији са
студентима
Објективност и непристрасност у
оцени знања студената
Општи утисак

4,75
4,68
4,54
4,55
4,55
4,49
4,37
4,60
4,64
4,63
4,62
4,52
4,58

4,77
4,56
4,42
4,42
4,50
4,42
4,38
4,37
4,52
4,53
4,44
4,44
4,47

4,83
4,67
4,31
4,31
4,27
4,21
4,19
4,37
4,53
4,58
4,64
4,26
4,43

4,78
4,64
4,42
4,43
4,44
4,37
4,31
4,45
4,56
4,58
4,57
4,41
4,55
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Укупна просечна оцена

Наставник даје корисне
информације за будући рад
студената
Наставник одговара на питања и
води рачуна о студентским
коментарима

Обим и квалитет препоручене
литературе

Усаглашеност плана предавања и
обима материје предвиђене
предметом
Подстицање студената на
активности, критичко размишљање
и креативност
Предавања наставника помажу
студенту да лакше савлада
материју предвиђену предметом

Разумљивост и начин излагања
материје предвиђене предметом

Наставници
Факултета за
физичку хемију (13)
Наставници
Физичког
факултета (2)
Наставници
Хемијског
факултета (3)
Укупна средња
оцена свих
наставника
Да ли се настава редовно одржава:
консултације

Наставници
Да ли се настава редовно одржава:
предавања

ПРИЛОГ I: Просечне оцене за наставнике и сараднике у настави Факултета за физичку хемију
Просечна оцена за тврдњу- наставници

Укупна средња оцена је израчуната на основу оцена сваког предмета појединачно (не као средња вредност по факултетима).

Подстицање студената на
активност, критичко размишљање
и креативност
Вежбе сарадника помажу студенту
да лакше савлада материју
предвиђену предметом
Сарадник даје корисне
информације за будући рад
студената
Сарадник одговара на питања и
води рачуна о студентским
коментарима
Професионалност и етичност
сарадника у комуникацији са
студентима
Објективност и непристрасност у
оцени знања студената
Општи утисак

4,77
4,71
4,56
4,54
4,58
4,61
4,60
4,56
4,64
4,61
4,61

4,76
4,67
4,31
4,24
4,26
4,23
4,28
4,22
4,19
4,22
4,34

4,78
4,77
4,69
4,65
4,65
4,71
4,69
4,71
4,71
4,69
4,70

4,77
4,72
4,52
4,48
4,50
4,52
4,52
4,50
4,51
4,51
4,60
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Укупна просечна оцена

Разумљивост и начин излагања
материје предвиђене предметом

Сарадници у настави
Факултета за физичку
хемију (16)
Сарадници у настави
Физичког факултета
(3)
Сарадници у настави
Хемијског факултета
(2)
Укупна средња оцена
свих сарадника
Да ли се настава редовно одржава:
консултације

Сарадници
Да ли се настава редовно одржава:
вежбе

Просечна оцена за тврдњу- сарадници

Укупна средња оцена је израчуната на основу оцена сваког предмета појединачно (не као средња вредност по факултетима).

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
НАСТАВЕ

ИЗВЕШТАЈ
О РЕЗУЛТАТИМА СТУДЕНТСКОГ
ВРЕДНОВАЊА

АКАДЕМСКА 2017/2018. ГОДИНА
ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

Београд, мart 2018. године
КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ
Одлуком Научно наставног већа Факултета на II редовној седници одржаној
11.10.2016. године формирана је Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе
у саставу др Драгомир Станисављев, редовни професор, др Љубиша Игњатовић
(службено одсутан), ванредни професор, др Станка Јеросимић, ванредни
професор,продекан за наставу, др Игор Пашти (службено одсутан), ванредни
професор, представник студената које бира Студентски парламент. За председника је
изабран др Драгомир Станисављев, редовни професор, док је за записничара одређен
студент продекан Милан Букара изабрана на седници Студентског парламента
Факултета за физичку хемију у фебруару 2018. године.
На основу члана 65. став 11. Закона о високом образовању („Службени гласник
РС“, број 76/05) и члана 41. тачка 22, у вези са чланом 157. став 3. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), Веће
Универзитета у Београду, на седници одржаној 4. октобра 2006. године донело је
Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника и њиме уредило
начин и поступак студентског вредновања педагошког рада наставника Универзитета у
Београду. Послови Комисије груписани су у: организовање и спровођење поступка
студентског вредновања; обрада и анализа података прикупљених у поступку
студентског вредновања и припрема Извештаја о резултатима студентског вредновања.
У Београду,
29. март 2018. године
Записничар

Милан Букара

Председник Комисије за праћење и
унапређивање квалитета наставе
др Драгомир Станисављев, редовни професор
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ИЗВЕШТАЈ
О РЕЗУЛТАТИМА СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА
I Организовање и спровођење поступка студентског вредновања
Комисија за вредновање педагошког рада наставника ради у седницама, на којима
разматра питања из своје надлежности.
Овај извештај односи се на резултате електронске анкете студената у којој је
вреднован педагошки рад наставника и сарадника у настави у зимском семестру
школске 2017/2018. године.
У процесу студентског вредновања вреднован је рад 25 наставника и 21
асистената, од тога:
 17 наставника који су запослени на Факултету за физичку хемију и држe
наставу студентима Факултета;
 3 наставника која су запослена на Физичком факултету и држе наставу
студентима Факултета;
 2 наставника која су запослена на Хемијском факултету и држе наставу
студентима Факултета;
 1 наставник који је запослен на Биолошком факултету и држи наставу
студентима Факултета;
 2 наставника који су запослени на Математичком факултету и држе наставу
студентима Факултета;
 16 сарадника у настави који су запослени на Факултету за физичку хемију и
држе вежбе студентима Факултета;
 1 сарадник у настави који је запослен на Физичком факултету и држи вежбе
студентима Факултета;
 2 сарадника у настави који су запослени на Хемијском факултету и држе вежбе
студентима Факултета;
 2 сарадника у настави који су запослени на Математичком факултету и држе
вежбе студентима Факултета;
Извештај Комисије о обављеној анкети, архивира се у оквиру документације за
припрему Научно наставног већа Факултета за физичку хемију. Записници са седница
као и извештаји о резултатима анкетирања су архивирани и код председника комисије.
II Обрада и анализа података прикупљених у поступку студентског вредновања
Анкета се ради преко Факултетског информационог ситема (ФИС) и пријава
испита за полагање је условљена попуњавањем анкете, тако да је анкетирање студената
за летњи семестар почело пре почетка јунског рока и завршено након септембарског
рока. Ажурирање спискова наставника и сарадника за зимски семестар школске
2017/18. године обавио је председник комисије у сарадњи са продеканом за наставу пре
почетка анкете.
По завршеном поступку анкетирања председник обавештава чланове комисије и
организује обраду резултата.
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Просечне оцене наставника и сарадника у настави нису доступне јавности и
достављају се само Управи факултета.
Лични извештаји се електронским путем достављају свим анкетираним
наставницима и сарадницима на њихове ФИС-адресе.
У Прилогу се налазе просечни резултати педагошког рада наставника и сарадника
у настави са Факултета за физичку хемију, Физичког факултета, Хемијског факултета, а
који држе предавања и вежбе студентима Факултета за физичку хемију.
Због ранијих проблема са анкетирањем студената о раду сарадника у настави,
свим сарадницима у настави који су ангажовани на лабораторијским вежбама су
придружене категорије фиктивних вежби (без часова наставе) по којој се ради
анкетирање.
Резултати анкете показују да је просечна оцена факултета за наставнике 4,53
(претходне анкете 4,57 4,57 4,42 4,52 4,55 4,32 4,31 4,48 4,38 4,52 4,42 4,38 4,51, 4,50,
4,49), док је сарадника 4,58 (претходне анкете 4,60 4,46 4,48 4,30 4,35 4,39 4,44 4,36 4,53
4,31 4,62 4,50 4,38 4,47 4,50 4,38).
Очекује се да ће сваки наставник извршити детаљну анализу резултата
студентског вредновања за свој предмет, са циљем подизања квалитета наставе на виши
ниво.
У Београду,
29. март 2018. године
Записничар

Милан Букара

Председник Комисије за праћење и
унапређивање квалитета наставе
др Драгомир Станисављев, редовни професор
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Објективност и непристрасност у
оцени знања студената

Општи утисак

4,44

4,44

4,44

4,42

4,32

4,53

4,66

4,70

4,69

4,52

4,56

4,84

4,78

4,65

4,80

4,53

4,60

4,74

4,70

4,75

4,79

4,83

4,70

4,73

4,83

4,77

4,40

4,62

4,40

4,36

4,11

4,33

4,48

4,75

4,75

4,40

4,52

4,62

4,47

3,96

4,01

3,93

3,98

3,78

4,10

4,27

4,31

4,39

4,12

4,16

4,80

4,51

4,13

3,86

4,05

4,01

3,98

4,12

4,39

4,44

4,58

4,08

4,25

4,77

4,69

4,31

4,42

4,25

4,30

4,08

4,26

4,53

4,68

4,61

4,37

4,53

Укупна просечна оцена

Професионалност и етичност
наставника у комуникацији са
студентима

4,72

Наставник даје корисне
информације за будући рад
студената
Наставник одговара на питања и
води рачуна о студентским
коментарима

Разумљивост и начин излагања
материје предвиђене предметом

4,81

Обим и квалитет препоручене
литературе

Да ли се настава редовно одржава:
консултације

Наставници
Факултета за
физичку хемију (17)
Наставници
Физичког
факултета (3)
Наставници
Хемијског
факултета (2)
Наставници
Математичког
факултета (2)
Наставници
Биолошког
факултета (1)
Укупна средња
оцена свих
наставника

Да ли се настава редовно одржава:
предавања

Наставници

Усаглашеност плана предавања и
обима материје предвиђене
предметом
Подстицање студената на
активности, критичко размишљање
и креативност
Предавања наставника помажу
студенту да лакше савлада
материју предвиђену предметом

ПРИЛОГ I: Просечне оцене за наставнике и сараднике у настави Факултета за физичку хемију
Просечна оцена за тврдњу- наставници

Укупна средња оцена је израчуната на основу оцена сваког предмета појединачно (не као средња вредност по факултетима).
5

Подстицање студената на
активност, критичко размишљање
и креативност

Вежбе сарадника помажу студенту
да лакше савлада материју
предвиђену предметом

Сарадник даје корисне
информације за будући рад
студената

Сарадник одговара на питања и
води рачуна о студентским
коментарима

Професионалност и етичност
сарадника у комуникацији са
студентима

Објективност и непристрасност у
оцени знања студената

Општи утисак

4,88

4,77

4,56

4,51

4,57

4,57

4,66

4,66

4,66

4,60

4,65

4,62

4,57

4,34

4,33

4,38

4,27

4,29

4,20

4,26

4,31

4,36

4,60

4,27

3,70

3,68

3,72

3,76

3,90

4,12

4,17

3,81

3,97

4,77

4,78

4,60

4,57

4,63

4,61

4,58

4,54

4,54

4,57

4,62

4,69

4,59

4,25

4,36

4,47

4,37

4,30

4,71

4,40

4,51

4,58

Укупна просечна оцена

Разумљивост и начин излагања
материје предвиђене предметом

Сарадници у настави
Факултета за физичку
хемију (16)
Сарадници у настави
Физичког факултета
(1)
Сарадници у настави
Математичког
факултета (2)
Сарадници у настави
Хемијског факултета
(2)
Укупна средња оцена
свих сарадника

Да ли се настава редовно одржава:
консултације

Сарадници

Да ли се настава редовно одржава:
вежбе

Просечна оцена за тврдњу- сарадници

Укупна средња оцена је израчуната на основу оцена сваког предмета појединачно (не као средња вредност по факултетима).
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
НАСТАВЕ

ИЗВЕШТАЈ
О РЕЗУЛТАТИМА СТУДЕНТСКОГ
ВРЕДНОВАЊА

АКАДЕМСКА 2017/2018. ГОДИНА
ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР

Београд, новембар 2018. године
КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВЕ
Одлуком Научно наставног већа Факултета на II редовној седници одржаној
14.11.2017. године формирана је Комисија за праћење и унапређење квалитета наставе
у саставу др Драгомир Станисављев, редовни професор, др Игор Пашти, ванредни
професор, др Станка Јеросимић, ванредни професор,продекан за наставу, асистент
Марко Митић, мастер физикохемичар, Милан Букара, представник студената које
бира Студентски парламент. За председника је изабран др Драгомир Станисављев,
редовни професор, док је за записничара одређен студент продекан Милан Букара
изабрана на седници Студентског парламента Факултета за физичку хемију у фебруару
2017. године.
На основу члана 65. став 11. Закона о високом образовању („Службени гласник
РС“, број 76/05) и члана 41. тачка 22, у вези са чланом 157. став 3. Статута
Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 131/06), Веће
Универзитета у Београду, на седници одржаној 4. октобра 2006. године донело је
Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника и њиме уредило
начин и поступак студентског вредновања педагошког рада наставника Универзитета у
Београду. Послови Комисије груписани су у: организовање и спровођење поступка
студентског вредновања; обрада и анализа података прикупљених у поступку
студентског вредновања и припрема Извештаја о резултатима студентског вредновања.
У Београду,
22. новембар 2018. године
Записничар

Милан Букара

Председник Комисије за праћење и
унапређивање квалитета наставе
др Драгомир Станисављев, редовни професор
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ИЗВЕШТАЈ
О РЕЗУЛТАТИМА СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА
Организовање и спровођење поступка студентског вредновања
Комисија за вредновање педагошког рада наставника ради у седницама, на којима
разматра питања из своје надлежности.
Овај извештај односи се на резултате електронске анкете студената у којој је
вреднован педагошки рад наставника и сарадника у настави у летњем семестру
школске 2017/2018. године.
У процесу студентског вредновања вреднован је рад 18 наставника и 21
асистената, од тога:
 13 наставника који су запослени на Факултету за физичку хемију и држe
наставу студентима Факултета;
 2 наставника која су запослена на Физичком факултету и држе наставу
студентима Факултета;
 3 наставника која су запослена на Хемијском факултету и држе наставу
студентима Факултета;
 16 сарадника у настави који су запослени на Факултету за физичку хемију и
држе вежбе студентима Факултета;
 3 сарадник у настави који је запослен на Физичком факултету и држи вежбе
студентима Факултета;
 2 сарадника у настави који су запослени на Хемијском факултету и држе вежбе
студентима Факултета;
Записници са седница Комисије, заједно са електронским записом резултата
анкетирања (на ЦД-у) и извештаја Комисије о обављеној анкети, архивирају се у
информационом систему Факултета за физичку хемију. Записници са седница као и
извештаји о резултатима анкетирања су архивирани и код председника комисије како
би се омогућио бржи приступ анкетним подацима.

3

II Обрада и анализа података прикупљених у поступку студентског вредновања
Анкета се ради преко Факултетског информационог ситема (ФИС) и пријава
испита за полагање је условљена попуњавањем анкете, тако да је анкетирање студената
за летњи семестар почело пре почетка јунског рока и завршено након септембарског
рока. Ажурирање спискова наставника и сарадника за летњи семестар школске 2017/18.
године обавио је председник комисије у сарадњи са продеканом за наставу пре почетка
анкете.
По завршеном поступку анкетирања председник обавештава чланове комисије и
организује обраду резултата.
Просечне оцене наставника и сарадника у настави нису доступне јавности и
достављају се само Управи факултета.
Лични извештаји се електронским путем достављају свим анкетираним
наставницима и сарадницима на њихове ФИС-адресе.
У Прилогу се налазе просечни резултати педагошког рада наставника и сарадника
у настави са Факултета за физичку хемију, Физичког факултета, Хемијског факултета, а
који држе предавања и вежбе студентима Факултета за физичку хемију.
Због ранијих проблема са анкетирањем студената о раду сарадника у настави,
свим сарадницима у настави који су ангажовани на лабораторијским вежбама су
придружене категорије фиктивних вежби (без часова наставе) по којој се ради
анкетирање.
Резултати анкете показују да је просечна оцена факултета за наставнике 4,52
(претходне анкете 4,55,4,53 4,57 4,57 4,42 4,52 4,55 4,32 4,31 4,48 4,38 4,52 4,42 4,38
4,51, 4,50, 4,49), док је сарадника 4,62 (претходне анкете4,60 4,58 4,60 4,46 4,48 4,30
4,35 4,39 4,44 4,36 4,53 4,31 4,62 4,50 4,38 4,47 4,50 4,38).
Очекује се да ће сваки наставник извршити детаљну анализу резултата
студентског вредновања за свој предмет, са циљем подизања квалитета наставе на виши
ниво.
У Београду,
22. новембар 2018. године
Записничар

Милан Букара

Председник Комисије за праћење и
унапређивање квалитета наставе
др Драгомир Станисављев, редовни професор
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Професионалност и етичност
наставника у комуникацији са
студентима
Објективност и непристрасност у
оцени знања студената
Општи утисак

4,69
4,63
4,40
4,44
4,395
4,38
4,34
4,46
4,49
4,54
4,55
4,39
4,47

4,89
4,81
4,71
4,73
4,74
4,75
4,72
4,76
4,89
4,88
4,88
4,79
4,80

4,79
4,77
4,44
4,48
4,45
4,46
4,32
4,54
4,58
4,63
4,63
4,46
4,55

4,79
4,75
4,52
4,57
4,53
4,53
4,44
4,58
4,68
4,69
4,68
4,59
4,52
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Укупна просечна оцена

Наставник даје корисне
информације за будући рад
студената
Наставник одговара на питања и
води рачуна о студентским
коментарима

Обим и квалитет препоручене
литературе

Усаглашеност плана предавања и
обима материје предвиђене
предметом
Подстицање студената на
активности, критичко размишљање
и креативност
Предавања наставника помажу
студенту да лакше савлада
материју предвиђену предметом

Разумљивост и начин излагања
материје предвиђене предметом

Наставници
Факултета за
физичку хемију (13)
Наставници
Физичког
факултета (2)
Наставници
Хемијског
факултета (3)
Укупна средња
оцена свих
наставника
Да ли се настава редовно одржава:
консултације

Наставници
Да ли се настава редовно одржава:
предавања

ПРИЛОГ I: Просечне оцене за наставнике и сараднике у настави Факултета за физичку хемију
Просечна оцена за тврдњу- наставници

Укупна средња оцена је израчуната на основу оцена сваког предмета појединачно (не као средња вредност по факултетима).

Подстицање студената на
активност, критичко размишљање
и креативност
Вежбе сарадника помажу студенту
да лакше савлада материју
предвиђену предметом
Сарадник даје корисне
информације за будући рад
студената
Сарадник одговара на питања и
води рачуна о студентским
коментарима
Професионалност и етичност
сарадника у комуникацији са
студентима
Објективност и непристрасност у
оцени знања студената
Општи утисак

4,78
4,74
4,59
4,57
4,60
4,61
4,62
4,63
4,59
4,60
4,63

4,74
4,70
4,49
4,44
4,44
4,41
4,44
4,42
4,3
4,42
4,49

4,68
4,67
4,58
4,59
4,56
4,60
4,60
4,61
4,48
4,50
4,59

4,73
4,70
4,53
4,50
4,50
4,53
4,55
4,55
4,46
4,51
4,62
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Укупна просечна оцена

Разумљивост и начин излагања
материје предвиђене предметом

Сарадници у настави
Факултета за физичку
хемију (16)
Сарадници у настави
Физичког факултета
(3)
Сарадници у настави
Хемијског факултета
(2)
Укупна средња оцена
свих сарадника
Да ли се настава редовно одржава:
консултације

Сарадници
Да ли се настава редовно одржава:
вежбе

Просечна оцена за тврдњу- сарадници

Укупна средња оцена је израчуната на основу оцена сваког предмета појединачно (не као средња вредност по факултетима).

