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ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ПРОЦЕСНОЈ, НАЈАВЉЕНОЈ 
КОНТРОЛИ НАСТАВЕ НА ОДСЕКУ ВИСОКА ИКТ 

 
 

 
 
 
У периоду од 16.5.2022. године до 20.5.2022. године на одсеку Висока школа за 
информационе и комуникационе технологије је извршена процесна, најављена контрола 
наставе. Циљ контроле је да се уоче недостаци у настави (према предложеним 
критеријумима) и предложе потенцијалне корективне мере које би као резултат имале 
унапређење наставног процеса на посматраном предмету. 
На основу достављених упутстава, од стране помоћникапредседникаАкадемијезаквалитет и 
акредитацију, руководилац Одсека је делегирао два члана тима за посету настави.У 
процесној контроли су учествовали др Стеван Величковић (помоћник директора за наставу) 
и др Јелена Милутиновић (помоћник директора за набавке) 
 
Предвиђено је да се контола наставног процеса изврши начасовима предавања или вежби 
за минимум пет предмета. Процесна контрола је извршена на основу обрасца ОБ-42 Одсека 
ВИШЕР. Посета је унапред најављена наставницима и сарадницима. 
 
Комисија за посету настави је присуствовала часовима предавања и/или вежби на 
предметима различитих студијска програма основних струковних студија. Процесна 
контрола наставе спроведена је на следећим предметима: 

 Практикум из поштанског саобраћаја – аудиторне вежбе (др Славица 
Радосављевићпроф. струк. студ.), IXтриместарстудијског програма ОСС ПЛС, 
18.05.2022. године; 

 Информациони системи у медицини - предавања (др Витомир Радосављевић проф. 
струк. студ.), IXтриместарстудијских програма ОСС KT и ОСС ИТ, 18.05.2022. године; 

 Мрежни уређаји 2 – лаб. вежбе (Милан Миливојевић, асистент), VIтриместар 
студијских програма ОСС ИТ и ОСС КТ, 18.05.2022. године; 

 Банкарско рачуноводство - предавања (др Ана Славковић проф. струк. студ.), 
IIIтриместар студијског програма ОСС ПЛС и ОСС БПИ, 18.05.2022. године; 

 Пословни енглески језик– предавања (др Гордана Јелић проф. струк. студ.), III, 
IXтриместар студијских програма ОСС ПЛС и ОСС БПИ, 19.05.2022. године; 

 Математика - предавања (др Ана Анокић виши предавач), IIIтриместар студијског 
програма ОСС ИТ, 19.05.2022. године; 

Настава је оцењена према следећим параметрима: 
 Усклађеност садржаја часа са наставним планом и програмом предмета; 
 Различитим облицимапонуђенго наставног садржаја (папирни облик, пдф формат, 

презентација, мултимедијални садржаји...); 
 Поштовања сатнице одржавања часа; 



 
АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО

Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије
 Вођење евиденције
 Употреби

(презентације, анимације ...);
 Остварене

 Вредновања активности
 Континуиране провере ниво

или кроз дискусије); 
 Успешности држања пажњ
 Поштовања основних људск

 
На основу резултата процесне контроле наставе на свим наведеним предметима, може се 
закључити да се настава одвија 
Укупна оцена за процесну контролу наставе на предметима добијена на основу обрасца за 
процесну контролу износи: 

 Математика – 42 
 Пословни енглески језик 
 Информациони системи у медицини 
 Практикум из поштанског саобраћаја 
 Банкарско рачуноводство 
 Мрежни уређаји 2 - 46 

На основу указаних критеријума и спроведене контроле наставе може се закључити да 
корективне мере нису потребне
 
НАПОМЕНА: Прилог Извештаја су 
предметима из обима процесне контроле наставе извршене 18. и 
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Вођење евиденције о присутности студената настави
Употреби модерних средства у презентацији наставн

(презентације, анимације ...); 
Остварене интерактивности у настави; 

активности студената на часу као предиспитне активност
нивоа разумљивости садржаја наставе (кроз задавање тестова 

пажње студената на часу; 
људских права у комуникацији са студентима.

На основу резултата процесне контроле наставе на свим наведеним предметима, може се 
закључити да се настава одвија према прописаним условима и на адекватан начин. 
Укупна оцена за процесну контролу наставе на предметима добијена на основу обрасца за 

Пословни енглески језик – 49 
Информациони системи у медицини – 42 
Практикум из поштанског саобраћаја – 45 
Банкарско рачуноводство – 42 

 
На основу указаних критеријума и спроведене контроле наставе може се закључити да 

нису потребне. 

Прилог Извештаја су попуњени Обрасци за процесну контролу наставе на 
предметима из обима процесне контроле наставе извршене 18. и 19. 05.2022. године.

др Стеван Величковић, 
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настави; 

средства у презентацији наставног садржаја 

активности; 
(кроз задавање тестова 

права у комуникацији са студентима. 

На основу резултата процесне контроле наставе на свим наведеним предметима, може се 
условима и на адекватан начин.  

Укупна оцена за процесну контролу наставе на предметима добијена на основу обрасца за 

На основу указаних критеријума и спроведене контроле наставе може се закључити да 

попуњени Обрасци за процесну контролу наставе на 
. 05.2022. године. 

др Стеван Величковић, проф. струк. студ. 


