
 1 

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА КВАЛИТЕТ О СПРОВОЂЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ КВАЛИТЕТА НА ФАКУЛТЕТУ МЕДИЦИНСКИХ 

НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

 

Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 

Комисија за квалитет 

Извештај је саставила Комисија за квалитет  

Факултет медицинских наука у Крагујевцу је чврсто опредељен за стално унапређење квалитета наставе, научно-истраживачког рада, 

континуиране едукације, истраживачке и здравствене делатности. Ради остварења тих циљева, на Факултету медицинских наука у 

Крагујевцу постоји процес обезбеђења и управљања квалитетом, који за своју основу има систем квалитета са дефинисаним оперативним 

процедурама. У оквиру управљања квалитетом, у току 2016. године спроведене су следеће активности: 

Активност Носилац активности  Постављени циљ у плану  Проценат 

извршења 

циља 

Предлог за корективне или 

додатне мере у наредној 

години 
Активност 1. Усаглашавање 

студијских програма са најновијим 

научним и стручним чињеницама, 

као и усаглашавање студијских 

програма са реномираним 

факултетима у окружењу, Европи и 

свету. 

Комисија за квалитет, 

Колегијум декана, 

Комисија за 

акредитацију 

Континуирано упознавање 

студената са најновијим научним 

чињеницама и усаглашеност 

квантума знања студената са 

реномираним факултетима у 
окружењу, Европи и свету.  

50% 

 

Наставити са планираним 

активностима. 

Активност 2. Планирање, 

спровођење и унапређивање 

квалитета студиjских програма. 

Комисија за квалитет, 

Колегијум декана 

Континуирано побољшање 

квалитета свих студијских 

програма. 

50% 
Наставити са планираним 

активностима. 

Коментар: Усвојен је „Правилник о начину спровођења модулског теста“. Колегијум декана Факултета 

медицинских наука је усвојио „Упутство за припрему модулских тестова“. 

Направљен је Академски календар, доступан студентима и наставницима, који садржи термине свих 

предавање, вежби, модулских тестова и испита на свим студијским програмима за цео семестар. 

Активност 3. Континуирано 

праћење задржаног знања 

студената на свим предметима 

свих студијских програма. 

Комисија за квалитет 

и Наставници и 

сарадници 

одговарајућих катедри  

Објективно процењивање знања 

студената као и евидентирање и 

исправљање евентуалних 

пропуста. 

90% 
Наставити са праћењем 

процене усвојеног знања. 

Коментар: На ИАСМ, ИАСФ и ИАСС континуирано се спроводе тестови задржаног знања на свим 

предметима I, II, III и IV године студија. 

Активност 4. Континуирано 

праћење и оцењивање рада свих 

наставника и сарадника на свим 

студијским програмима. 

Комисија за квалитет, 

Већа семестра 

Објективно процењивање рада 

свих наставника и сарадника као 

и евидентирање и исправљање 

евентуалних пропуста. 

50% 
Наставити са планираним 

активностима. 
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Коментар: Независни наставник ненајављено рецензира предавања и вежбе наставника и сарадника 

запослених на Факултету. 

Активност 5. Континуирано 

усаглашавање презентација са 

информаторима предмета и 

доступном и предложеном 

литературом. 

Комисија за квалитет 

и Наставници и 

сарадници 

одговарајућих 

катедри,  

Већа семестара 

Постизање максималне 

прецизности у спровођењу 

наставног процеса и олакшавање 

савладавања градива студентима. 

40% 
Наставити са планираним 

активностима. 

Активност 6. Стварање услова 

за реализацију научних 

истраживања у оквиру 

докторских студија. 

Колегијум декана 

Факултета 

медицинских наука у 

Крагујевцу 

Максимално скраћивање времена 

израде докторске тезе и 

објављивање што већег броја 

радова, у што значајнијим 

научним часописима. 

40%. 
Повећати финансирање 

научних истраживања. 

Коментар: Смањено финансирање научних истраживања из републичких и фондова Факултета. 

Активност 7. Инкорпорирање 

резултата научно-истраживачког 

рада у наставни процес. 

Катедре предмета 

Факултета 

медицинских наука у 

Крагујевцу 

Упознавање студената са 

најновијим сазнањима до којих 

се дошло научним радом на 

Факултету. 

30% 
Наставити са планираним 

активностима. 

Активност 8. Учествовање 

Факултета у финансирању 

одлазака наставника и сарадника 

на међународне научне скупове. 

Колегијум декана 

Факултета 

медицинских наука у 

Крагујевцу 

Омогућавање континуираног 

усавршавања наставника и 

сарадника као и директно 

презентовање најзначајнијих 

достигнућа широј научној и 

стручној јавности. 

10% 
Наставити са планираним 

активностима. 

Активност 9. Финансирање 

одлазака студената, чији су 

радови најбоље оцењени, на 

међународне студентске 

конгресе. 

Колегијум декана 

Факултета 

медицинских наука у 

Крагујевцу 

Подстицање студената на 

бављење научно-истраживачким 

радом. 

90% 
Наставити са планираним 

активностима. 

 

02.02.2017.                                                                                                                    проф. др Иван Јовановић 

          председник Комисије за квалитет Факултета медицинских наука 

           __________________________________________________ 


