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ПЛАН КОМИСИЈЕ ЗА КВАЛИТЕТ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ КВАЛИТЕТА НА ФАКУЛТЕТУ МЕДИЦИНСКИХ 

НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ У ПЕРИОДУ ОД 2017. ДО 2020. ГОДИНЕ 
 

 

Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 

Комисија за квалитет 

План је припремила Комисија за квалитет и усвојен је на седници Наставно-научног већа Факултета медицинских наука у Крагујевцу. 

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 периоду од 2017. до 2020. године спровешће се следеће активности: 

Активност Одговоран  Исход 
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, 

Већа семестра, 

Катедре, 

Комисија за акредитацију. 

Континуирано упознавање студената са најновијим 

научним чињеницама и усаглашеност квантума знања 

студената са реномираним факултетима у окружењу, 

Европи и свету. 

Активност 2. Планирање, спровођење и 

унапређивање квалитета студиjских 

програма. 

Комисија за квалитет,  

Колегијум Декана, 

Већа семестра, 

Катедре, 

Комисија за акредитацију. 

Континуирано побољшање квалитета свих студијских 

програма. 

Активност 3. Континуирано тестирање 

задржаног знања студената на свим 

предметима свих студијских програма. 

Комисија за квалитет, 

Катедре, 

Већа семестра 

Објективно процењивање знања студената, 

Темељна анализа тестова и усвајање корективних мера. 

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 анализом мишљења студената, шефова 

катедри/руководиоца предмета, рецензије независног 

рецезента. 

Активност 5. Континуирано усаглашавање 

презентација са планом и програмом студија, 

информаторима предмета и доступном и 

предложеном литературом. Усаглашавање 

градива из блиских тематских јединица на 

различитим предметима. 

Комисија за квалитет,  

Колегијум Декана, 

Већа семестра, 

Катедре. 

Постизање максималне прецизности у спровођењу 

наставног процеса и олакшавање савладавања градива 

студентима. 

Усаглашавање терминологије на предметима који 

„обрађују“ исте теме. 
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Активност 6. Стварање услова за 

реализацију научних истраживања у оквиру 

докторских студија. 

Колегијум Декана, 

Већа семестра, 

Катедре. 

Максимално ангажовање наставника и ментора на 

изради докторских дисертација и публиковању резултата 

истраживања. Подизање квалитета истраживања и 

публикабилности резултата. 

Обезбеђивање средстава за набавку материјала и опреме 

за научноистраживачки рад. 

Активност 7. Инкорпорирање резултата 

научно-истраживачког рада у наставни 

процес. 

Већа семестра, 

Катедре. 

Упознавање студената са најновијим сазнањима и 

резултатима научноистраживачког рада на Факултету. 

Активност 8. Учествовање Факултета у 

финансирању одлазака наставника и 

сарадника на међународне научне скупове. 

Колегијум Декана 

 

Омогућавање континуираног усавршавања наставника и 

сарадника као и директно презентовање најзначајнијих 

достигнућа широј научној и стручној јавности. 

Активност 9. Финансирање одлазака 

студената, чији су научни радови најбоље 

оцењени, на међународне студентске 

конгресе. 

Колегијум Декана Подстицање студената на бављење научно-

истраживачким радом. 

Активност 10. Унапређење квалитета рада 

ненаставног особља. 

Колегијум Декана, 

Секретар 

Дефинисање процедура и пословника рада служби. 

 

 

                                                                                                                                       проф. др Иван Јовановић 

           председник Комисије за квалитет Факултета медицинских наука 

           __________________________________________________ 

 

 


