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УВОД  

У периоду од 23.5.2022. до 27.5.2022. године извршена је процесна контрола наставе на 

Одсеку Висока грађевинско-геодетска школа. Како ранијих година на Одсеку није 

спровођена контрола наставе, она је у школској 2021/2022. години извршена само у летњем 

семестру. Приликом оцењивања коришћени су обрасци прослеђени од стране помоћника 

председника Академије за квалитет и акредитацију, а који се примењују на неким одсецима 

Академије. 

У процесној контроли наставе учествовали су следећи чланови комисије ВГГШ: 

- мр Душан Турина, предавач 

- Катарина Крстић, сарадник 

- Зорица Станојковић, виши стручно-технички сарадник за студентска питања 

Комисија за квалитет присуствовала је часовима предавања и/или вежби на предметима три 

студијска програма основних струковних студија (грађевинско инжењерство, архитектура и 

геодезија- геоматика). Процесна контрола наставе спроведена је на следећим предметима: 

- Грађевинске конструкције 2 (др Весна Трифуновић- Драгишић, предавач струк. студ.), 

II семестар студијских програма ОСС Грађевинско инжењерство, 26.05.2022. године; 

- Нацртна геометрија 2 (Марија Дивац, асистент), II семестар студијског програма ОСС 

Грађевинско инжењерство, 27.05.2022. године; 

- Архитектонске конструкције 2 (др Весна Трифуновић- Драгишић, предавач струк. 

студ.), II семестар студијских програма ОСС Архитектура, 27.05.2022. године; 

- Основе пројектовања (мр Зоран Живковић предавач), II семестар студијских програма 

ОСС Архитектура, 26.05.2022. године; 

- Геодетски задаци у примењеној геодезији (др Слободан Панџић проф. струк. сту.), II 

семестар студијских програма МСС Геодезија-геоматика, 23.05.2022. године; 

- Геодетски задаци у примењеној геодезији (Милош Марковић. асистент), II семестар 

студијских програма MСС Геодезија- геоматика, 24.05.2022. године; 

Према протоколу праћења часова, настава је оцењена на основу више параметара и то: 

- Усклађеност садржаја часа са наставним планом и програмом предмета; 

- Да ли су наставни садржаји понуђени у различитим облицима (папирни облик, PDF 

формат, презентација, мултимедијални садржаји...); 

- Да ли се поштује сатница одржавања часа; 

- Да ли се води евиденција о присутности студената на часу; 
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- Да ли се користе модерна средства у презентацији наставних садржаја (презентације, 

анимације ...); 

- Да ли се остварује интерактивност у настави; 

- Да ли се активност студената на часу вреднује као предиспитна активност; 

- Да ли се континуирано проверава ниво разумљивости садржаја (кроз задавање тестова 

или кроз дискусије); 

- Да ли се успешно одржава пажња студената на часу; 

- Да ли се поштују основна људска права у комуникацији са студентима. 

На основу резултата процесне контроле наставе на свим наведеним предметима, може се 

закључити да се настава одвија у редовним условима и на адекватан начин. Ни један 

предмет, из обима процесне контроле наставе, није оцењен 0 (нулом), тако да није потребно 

покренути корективне мере. Такође, сви предмети на којима је вршена контрола наставе 

оцењени су укупним бројем већим од 15, те стога није потребно увођење мера побољшања. 

У наредном периоду перманентно ће се вршити праћење и контрола наставе на одесеку 

Висока грађевинско-геодетска школа у циљу одржавања и побољшања квалитета наставног 

процеса. 

 

НАПОМЕНА: У прилогу овог документа су решење о именовању комисије руководиоца 

одсека Висока грађевиско-геодетска школа и попуњени Обрасци за процесну контролу 

наставе на предметима из обима процесне контроле наставе извршене 23.5.2022. до 

27.5.2022. године. 

Председник Комисије за квалитет 

Одсека ВГГШ 

мр Душан Турина, предавач 

_________________________ 
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