Извештај

30.6.2015.

Предмет: Извештај о завршној контроли наставе у школској 2014/15.
Доставити: Директору Школе
На основу дефинисаног плана контроле наставе достављам Вам
И З В Е Ш ТА Ј
о реализацији завршне контроле наставе за школску 2014/15. годину
У току школске 2014/15. године планиране су две почетне и две процесне контроле
наставе, по једна контрола за сваки семестар. С обзиром да није било неусаглашености
приликом првог круга улазне контроле, у други круг се није улазило.
Зимски семестар
Улазна контрола је обављена у септембру, пре почетка наставе и констатовано је да се
спремно улази у семестар.
Процесна контрола ниje извршена према плану, покренута је корективна мера и
извештај се налази у прилогу.
Летњи семестар
Улазна контрола је обављена у фебруару, пре почетка наставе и констатовано је да се
спремно улази у семестар. Контролу је извршио Драган Дринчић.
Процесна контрола је извршена у периоду од 11. до 18. маја 2015. Формирана су три
тима за контролу (посету часовима):
Драган Дринчић, Александра Грујић: Ел. Трансформатори и генератори (НЕТ),
Микропроцесорски софтвер (РТ), Комуникационе мреже (ЕЛИТЕ), Основи
програмирања (ЕПО, ЕЛИТЕ, РТ), Музички инструменти (АВТ), Увод у објектно
програмирање (НРТ).
Соња Крстић, Милан Мијалковић: Интернет сервиси (ЕПО), Аутоматско управљање 1
(АСУВ), Управљање пројектима и инвестицијама (РТ,НРТ), Дигитални дизајн
публикација (АВТ, НРТ), Технике високог напона (НЕТ), Телекомуникациони сервиси
и технологије (ЕЛИТЕ, АСУВ, ЕПО).
Александра Грујић, Радмила Вукић: Увод у дијагностику возила (АСУВ).
Одговорна за израду плана (послат 29.4.2015.) и координатор за реализацију посета је
била Јелена Митић.
Укупно је било 13 посета, 8 часова предавања и 5 часова вежби (у лабораторији).
Оцене посета по смеровима дате су у следећој табели:
АСУВ

АВТ

ЕЛИТЕ

ЕПО

НЕТ

НРТ

РТ

4,96

4,83

4,96

4,93

4,89

4,85

4,85

У наредној табели су дате оцене по питањима:
питања
2014/15

1
5

2
4,52

3
5

4
5

5
4,84

6
5

7
5

8
4,84

9
4,89
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Посматрано укупно за школу, просечна оцена је идентична као и прошле године: 4,89.
Опште запажање:
На основу ових оцена може да се закључи да је висок ниво квалитета наставе задржан.
Уједначеност нивоа наставе по смеровима у оквиру семестра се одржава, што је
дугорочни циљ школе. У поређењу са прошлом годином, највећа разлика у оценама је
0,07 изузев студијског програма АСУВ који у односу на прошлу годину има оцену
бољу за 0,18. То значи да се одржава висок ниво квалитета наставе (процењено од
колега) јер је најнижа оцена 4,83 од максималних 5,00.
Посматрано по питањима, преко 50% питања је оцењено максималном оценом док су
оцене за преостала 4 питања на прошлогодишњем нивоу.
Опште запажање комисија током посета је :


да је постигнут висок ниво интерактивности у настави, студенти су углавном
активно учествовали у настави дајући коментаре и постављајући питања;



да је већина наставника проверавала разумевање градива током часа кроз
тестове, постављањем питања и инсистирањем на давању одговора;



да је градиво јасно излагано и одговарајућим темпом.

Општа позитивна запажања:


усвојена је сугестија да се у процес контроле наставе укључи што више
запослених, па су у летњем семестру били укључени наставници који никада до
сада ни на који начин нису учествовали у контроли наставе (посети часовима,
ни као домаћини ни као гости);



након извршене контроле било је пуно нових идеја и предлога за побољшање
самог процеса контроле наставе;



изузетно позитиван однос наставника и сарадника према комисији и активно
учешће у процесу контроле.

Предлози за побољшање


да се настави за израдом мултимедијалних електронских материјала за учење, а
где не постоји тренутна могућност (не могу се ангажовати спољашњи
реализатори, постоји само 5 софтверских комплета који су неопходни за израду
материјала, па је потребно правити листе приоритета...) да се настави са
снимањем предавања;



да се запажања са посета часовима презентују на Наставном већу, нарочито она
позитивна;



пренети искуства професора везана за видео конференције.
Помоћник директора за наставу
мр Драган Дринчић
_________________________
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ПРИЛОГ:

И З В Е Ш ТА Ј
На основу налога за спровођење мере број 63 од 15.6.2015.

У току школске 2014/15. године планиране су две почетне и две
процесне контроле наставе, по једна контрола за сваки семестар. Почетне
контроле су извршене према плану.
Због почетка реновирања улице Војводе Степе (горњи део) у јулу 2014. и
честих ненајављених нестанака струје и грејања током октобра и новембра,
распоред часова је мењан и усаглашаван у складу са условима. Услед тога је
било изузетно компликовано променљиви распоред часова временски
усагласити са посетама часовима тако да је та активност, иако планирана,
изостала у зимском семестру.
У летњем семестру посета часовима је реализована према плану

15.6.2015.
Помоћник директора за наставу
мр Драган Дринчић

___________________________
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