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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА
НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ


У складу са одредбама Правилника Универзитета о студентском вредновању педагошког рада наставника и Правилника Факултета, Одбор за квалитет и самовредновање приступио је планирању, организацији и спровођењу анкете о студентском вредновању педагошког рада наставника. На темељу добијених резултата спроведене анкете, сачињен је следећи





И З В Е Ш Т А Ј





Увод
Студентско вредновање педагошког рада наставника представља значјни део опште политике у области обезбеђења квалитета. Добијени резултати спроведене анкете, као један од објективних и мерљивих индикатора квалитета, користе се за редовно праћење и контролу квалитета наставног процеса. Истовремено, ови подаци представљају један од законских услова који се вреднује приликом избора у звање наставника.

Поступак спровођења студентске евалуације део је прописане, опште и стандардизоване процедуре. У том смислу, Извештај о студентском вредновању педагошког рада наставника на Факултету такође је рађен и стандардном формату: поред уводних напомена, Извештај садржи кратак опис поступка, прилог са статистичким прегледом резултата, закључке и предлог мера.

Поступак
Студентско вредновање педагошког рада наставника обављено је применом писменог упитника са понуђеним одговорима (упитник је у прилогу). Обрада података рађена је применом основних статистичких метода. 
Анкетирање студената спроведено је у последњој недељи зимског семестра школске 2011/2012 године, у просторијама Факултета. Студентским вредновањем је обухваћено 20 наставника, уз обезеђивање принципа анонимности приликом оцењивања.
Анкета је сачињена на основу 827 попуњених анкетних листића које су студенти попуњавали за сваки од обрађених предмета. 


Резултати
Студенти  су  вредновали  рад  наставника  који  реализују  наставу у зимском семестру на основним и мастер студијама свих студијских програма Факултета. Број студената који су процењивали рад појединих наставника кретао се од 2 до 123, зависно од услова и посебних околности у којима је обављено појединачно испитивање. Општи статистички преглед резултата дат је у Прилогу.
Резултати приказани у табелама показују да су студенти веома високим оценама оценили припремљеност наставника за наставу  као и начин на који они излажу градиво. Слажу са оценама које су им дали наставници током семестра, односно сматрају да оне одговарају нивоу показаног знања.
Својим оценама студенти потврђују да су веома задовољни професионалним и одговорним понашањем наставника.

Закључци
Генералних закључци се односе на вредновање педагошког рада наставника на нивоу Факултета, по студијским програмима и наставника који исте предмете реализују на свим студијским програмима (заједнички предмети). Нису уочени знакови слабости и тешкоћа које би указивале на проблеме у вези наставе.

Предлог мера
У складу са Стратегијом о обезбеђењу квалиетета, Стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета, потребно је установити праксу континуиране провере квалитета у свим доменима рада Факултета од стране студената кроз њихово веће учествовање у раду одговарајућих комисија и стручних тела и непосредно изјашњавање.
Потребно је модернизовати и аутоматизовати постпуке спровођења евалуације и обраде добијених података. 
Студентско вредновање педагошког рада наставника, као један од аспеката испуњавања стандарда који се односе на наставни процес, треба наставити, уз отклањање методолошких слабости претходно спроведеног поступка. 
Резултате о педагошком раду наставника потребно је темељно размотрити на нивоу посебних одељења на којима се реализују одређени студијски програми, нотирати тешкоће и јавно дискутовати уочене слабости и предузети даље мере за њихово превазилажење.


Председник
Одбора за квалитет и самовредновање

___________________
Доц. др Роберт Шоти
У Суботици,
Јун, 2012.

