УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Извештај о самовредновању

Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета
а) Опис стања, анализа и процена стандарда 14
Рударско-геолошки факултет континуирано и систематски прикупља потребне
информације о обезбеђењу квалитета и врши периодичне провере у свим областима
обезбеђења квалитета.
Доношењем Стратегије обезбеђења квалитета и усвајањем стандарда и поступака за
обезбеђење квалитета, као и избором Комисије за обезбеђење квалитета, Рударскогеолошки факултет је створио институционалне оквире за систематско праћење и
периодичну проверу квалитета рада Факултета (Прилог 14.1).
Факултет обезбеђује услове и инфраструктуру за редовно, систематско прикупљање и
обраду података потребних за оцену квалитета у свим областима које су предмет
самовредновања.
Факултет такође, у највећој могућој мери, обезбеђује редовну повратну информацију
од послодаваца, својих дипломираних студената и других одговарајућих организација
о компетенцијама дипломираних студената.
Факултет обавља периодична самовредновања и проверу нивоа квалитета током којих
проверава спровођење утврђене стратегије и поступака за обезбеђење квалитета као и
достизање жељених стандарда квалитета. У периодичним самовредновањима обавезно
је укључивање резултата анектирања студената.
Самовредновање се спроводи најмање једном у три године. Извештај о
самовредновању је резултат обавезне периодичне провере квалитета рада на
Факултету и са њим су упознати сви запослени на Факултету као и студенти.
Извештај о самовредновању је доступан јавности на интернет страници Рударскогеолошког факултета.
На основу усвојених докумената из области обезбеђења и провере квалитета,
извршена је редовна периодична свеобухватна провера квалитета рада на Рударскогеолошком факултету и направљен је Извештај о самовредновању.
О потпуној испуњености Стандарда 14 (Систематско праћење и периодична провера
квалитета) може се, са успехом, говорити тек са протоком извесног времена. Међутим,
после прве провере квалитета рада на Факултету, сада се може констатовати да
Рударско-геолошки факултет испуњава Стандард 14.
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б) Анализа слабости и повољних елемената ( SWOT анализа) стандарда 2
Предности

Слабости

Могућности

Опасности

• Факултет спроводи утврђене стандарде и поступке за
обезбеђење и проверу квалитета.+++
• Факултет обезбеђује услове и инфраструктуру за редовно
прикупљање и обраду података потребних за оцену
квалитета у свим областима које су предмет
самовредновања.+++
• Факултет периодично обавља самовредновање и проверу
нивоа квалитета.++
• Резултати самовредновања су доступни свим запосленима
и студентима и доступни су јавности на интернет страници
Факултета. +++
• Мали број запослених и студената жели да се ангажује у
систему обезбеђења квалитета. +++
• Не постоје посебна планска позиција за финансијска и
материјална средства за ангажовање у вези са пословима у
систему обезбеђења квалитета. ++
• Недовољно повратних информација од послодаваца о
квалитету студијских програма, тј. о компетенцијама
студената који су завршили Факултет и раде код тих
послодаваца. ++
• Не постоји детаљно дефинисана административна и
техничка подршка за послове у систему обезбеђења
квалитета. ++
• Недовољно се оперативно користе подаци добијени
контролама квалитета. ++
• Није довољно развијен ниво свести о неопходности и
значају евалуације, њеним циљевима и сврси. ++
• Недовољна спремност појединих наставника да прихвате
обавезност резултата самоевалуације и примену резултата
самоевалуације. +
• Учешће Факултета у међународним пројектима чији
резултати треба да утичу на подизање нивоа квалитета
Факултета.++
• Побољшање контаката са студентима који су завршили
студије на Рударско-геолошком факултету преко Алумни
асоцијације. ++
• Побољшање оперативне функционалне сарадње Факултета
и професионалних и стручних удружења. ++
• Недовољни степен активности Комисије за обезбеђење
квалитета. /+++
• Недовољан број запослених и студената који желе активно
да се ангажују у систему обезбеђења квалитета. /+++

в) Предлози за побољшање и планиране мере:
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У циљу унапређења квалитета наставе и наставног процеса на Рударско-геолошком
факултету предлажу се одређене мере:
• Подизање свеукупне свести запослених као и студената о неопходности и
значају евалуације, њеним циљевима и сврси;
• Постизање веће мотивисаност запослених и студената који желе да узму
активно учешће у систему обезбеђења квалитета;
• Побољшање оперативне функционалне сарадње Факултета и професионалних и
стручних удружења.
• Редовно
прикупљање
повратних
информација
о
компетенцијама
дипломираних студената.
• Повећање обима информисања у циљу упознавања наставника, студената и
јавности са резултатима самовредновања
г) Показатељи и прилози за стандард 14:
Прилог 14.1 Информације презентоване на сајту Рударскогеолошког факултета о активностима везаним за политику обезбеђења
квалитета
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