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Прилог 5.2. Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда
наставе.

Декан и продекан за наставу и студентска питања, заједно са Службом за студентска и
наставна питања, систематски прате реализацију плана наставе и планова рада на
појединачним предметима. Декан и продекан за наставу и студентска питања старају се да
се спроведу корективне мере уколико се не поштују распореди и планови рада. Корективне
мере везане за поштовање планова и распореда наставе предлажу и катедре и Наставнонаучно веће.
На основу Студијског програма, Декан објављује распоред наставе који садржи:
јасно истакнуте предмете по студијским групама и годинама, имена наставника и сарадника
задужених за сваки наставни предмет и временску и просторну структуру извођења часова
предавања и вежби.
Распоред часова за све студијске програме објављује се пре почетка семестра на
огласној табли и на сајту Факултета: https://pefja.kg.ac.rs/raspored-casova/. Промене
распореда часова могуће су искључиво уз одобрење декана или продекана за наставу.
Самоиницијативно мењање распореда сматра се тежом повредом радне дисциплине.
На огласним таблама, као и на сајту Факултета, презентују се и информације о
распореду испита за наступајући семестар, најмање десет дана пре његовог почетка.
Факултет систематски прати спровођење плана наставе, као и планова рада на
појединачним предметима и предузима корективне мере уколико дође до одступања. У
складу са тим, сваки наставник прилаже продекану за наставу оперативни план рада за
сопствени предмет, најкасније 14 дана пре почетка семестра, у штампаној и електронској
форми. Оперативни план рада подразумева структуру садржаја наставног предмета, број
часова предавања и вежби. Поред тога, оперативни план рада садржи и опште податке о
курсу (назив, семестар, статус предмета (обавезни/изборни), предуслове за похађање курса,
име(на) наставника/сарадника, број сати предавања, вежби, као и самосталног рада
студената, циљеве, садржај и структуру, начин евалуације рада студената, списак
литературе).
Факултет инсистира на процедури да се на сваком предмету на почетку семестра
донесе и учини доступним студентима план наставе. На првом часу предавања сваки
наставник је дужан да упозна студенте (усмено и у писаној форми) са планом реализације
свог наставног предмета (на предавањима и вежбама), правима и обавезама студената,
обавезном и допунском литературом, предиспитним обавезама и свим осталим роковима
важним за реализацију програма, као и начином оцењивања.
Рад наставника се прати путем анкета у којима студенти на крају семестра евалуирају
квалитет наставе одређеног студијског предмета, спремност наставника за рад,
иновативност његове наставе, разумљивост и јасност излагања, примену интерактивних
метода, укључивање примера из праксе, подстицање студената на креативност и самостално
истраживање, примену стечених знања. Од посебног значаја је дужност наставника и
сарадника да перманентно унапређују своје педагошке и дидактичко-методичке
способности, као и да прате, евидентирају и оцењују успех студената у остваривању
предиспитних обавеза. Ова констатација је потврђена и у процесу студентске евалуације и
самоевалуације наставника. Извештај о евалуацији педагошког рада наставника и
сарадника Факултета доступан је на сајту Факултета: https://pefja.kg.ac.rs/izvestaji-komisije2019/ .

