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1. УВОД 

У периоду од 16.5.2022. до 20.5.2022. године извршена је процесна контрола наставе на 

одсеку Висока железничка школа. Како ранијих година на Одсеку није спровођена 

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

семестру. При оцењивању коришћени су обрасци прослеђени од стране помоћника 

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

одсецима Академије.  

Формирано је шест тимова за контролу (посету часовима). Одговорна за израду плана 

(решење број 412/1 од 12.05.2022. дато у прилогу 1) и координатор за реализацију 

посета је помоћник руководиоца Одсека за наставу и акредитацију др Марија Вукшић 

Поповић. 

Укупно је било 6 посета, 4 часова предавања и 2 часова вежби. Због ванредне ситуације 

је посета код асистента Милана Милосављевића на предмету Експлоатација железнице 

2 на студијском програму Железнички саобраћај основних струковних студија које је 

требало да се изврши у понедељак, 16.05.2022. у 09:10 часова замењена посетом код 

асистента Милана Милосављевића на предмету Експлоатација железнице 3, у четвртак 

19.05.2022. у 11:00 часова са предвиђеним извршиоцима контроле: др Сандра Касалица 

и Горан Тричковић. Такође, због службених обавеза др Весне Павелкић, контролу 

наставе код др Александра Благојевића на предавању из предмета Одабрана поглавља 

из безбедности саобраћаја у петак 20.05.2022. у 14:00 часова је извршио др Вељко 

Радичевић заједно са др Зорицом Милановић.  

2. РЕЗУЛТАТИ ПРОЦЕСНЕ КОНТРОЛЕ НАСТАВЕ 

Оцене посета по смеровима дате су табели 1, на основу извршене процесне контроле 

наставе и попуњених образаца (прилог 2). Посетама су обухваћени сви студијски 

програми основних струковних студија и студијски програм Саобраћајни инжењерство 

и Електротехника у саобраћају на мастер струковним студијама кроз посету предавања 

које се врши за обе студијске групе. И на основним студијама посетом предметима 

Експлоатација железница 2 и Железничке тарифе 2 обухваћена су студијски програми 

Железнички саобраћај и Комерцијално пословање железнице који их слушају 

истовремено. 

Табела 1. Оцене посета по смеровима 
По студијским програмима Оцена наставе 

ОСС - основне струковне студије 4,84 

Железнички саобраћај - ЖС 4,75 

Железничко машинство - ЖМ 5,00 
Електротехника у саобраћају - ЕС 5,00 
Комерцијално пословање железнице - КПЖ 4,75 
Јавни градски и индустријски саобраћај - ЈГИС 4,70 
МСС - мастер струковне студије 5,00 

Саобраћајно инжењерство - СИ 5,00 
Електротехника у саобраћају - ЕС 5,00 
Комерцијално пословање у саобраћају - КПС / 

Просечно 4,92 

 

Оцене контроле наставе по питањима су дати у табели 2.  
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Табела 2. Оцене посета по питањима 

 Питање Просечна оцена 

1. 
Усклађеност садржаја часа са наставним 

планом и програмом предмета: 
5,00 

2. 

Да ли су наставни садржаји понуђени у 

различитим облицима (папирни облик, pdf 

формат, презентација, мултимедијални 

садржаји ...) 

5,00 

3. 
Да ли се поштује сатница одржавања 

часа* 
5,00 

4. 
Да ли се води евиденција о присутности 

студената на часу: 
5,00 

5. 

Да ли се користе модерна средства у 

презентацији наставних садржаја 

(презентације, анимације...) 

5,00 

6. 
Да ли је остварена интерактивност у 

настави 
5,00 

7. 
Да ли се активност студената на часу 

вреднује као предиспитна активност 
4,40 

8. 

Да ли се континуирано проверава ниво 

разумљивости садржаја (кроз задавање 

тестова или кроз дискусије) 

4,67 

9. 
Да ли се успешно одржава пажња 

студената на часу 
5,00 

10. 
Да ли се поштују основна људска права у 

комуникацији са студентима: 
5,00 

Напомена: Грешком је у попуњеним Обрасцима за процесну контролу наставе  (датим 

у прилогу 2) за питање 3 максимална оцена 4, уместо предвиђене 5. 

Није било одговора, односно оцена означених бројем 0 када је потребно покренути 

корективне мере. Такође, укупан збир оцене одговора је за све посете био већи од 15 

тако да није потребно увести мере побољшања. 

Посматрано укупно за Одсек, за све студијске програме на основним и мастер 

студијама просечна оцена је 4,92. На основу ових оцена може да се закључи да је ниво 

квалитета наставе висок. 

Уједначеност нивоа наставе по студијским програмима у оквиру Одсека види се из 

табеле 1, јер нема велике разлике у оценама по студијским програмима. Такође висока 

оцена значи да се одржава висок ниво квалитета наставе (процењено од колега) јер је 

најнижа оцена 4,75 од максималних 5,00. 

Посматрано по питањима, само питања 7 и 8 нису оцењена максималном оценом.  

3. ЗАКЉУЧАК СА ПРЕДЛОГОМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА 

Просечна оцена процесне контроле наставе за све студијске програме на основним и 

мастер студијама Одсека је веома висока и нема великог одступања између студијских 

програма, што показује да је ниво квалитета наставе висок и уједначен.  
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Опште запажање при процесној контроли наставе је : 

 да постоји висок ниво интерактивности у настави и да студенти активно учествују 

у настави кроз дискусију, коментаре и питања; 

 да су сви наставници и сарадници проверавала разумевање градива током часа 

усмено кроз разговор и постављањем питања; 

 да су излагања наставног особља јасна и добро припремљена и прилагођена 

претходном знању студената. 

Иако је ово први пут да је на Одсеку спроведена процесна контрола наставе, па није 

било претходног искуства, покушано је да се у процес укључи што више запослених. 

Тако је од укупно 27 чланова наставног особља у процесу учествовало њих 17 (63%), 

па се на овај начин већина наставног особља упознала са процесом контроле наставе, 

што ће допринети побољшању извођења и нових предлога за спровођење процеса 

контроле у наредним контролама. Однос наставника и сарадника према комисији која 

је спроводила контролу је био позитиван.  

Предлози за побољшање процеса наставе и превентивне мере: 

 да се спроведе едукација наставног особља о циљевима и значају контроле  

наставе, као и о самим питањима који се вреднују при контроли, 

 да се организује дискусија и да се, на основу искуства у процесу контроле, 

дефинишу приоритети у побољшању наставног процеса; 

 да се запажања са посета часовима презентују на Наставно-стручном већу, као и да 

се овај Извештај достави свом наставно особљу. 

 

 

 

Помоћник руководиоца Одсека 

за наставу и акредитацију 

 

 

др Марија Вукшић Поповић 
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ПРИЛОЗИ 

 

Прилог 1 – Решење о процесној контроли наставе у Одсеку Висока железничка школа 

(решење број 412/1 од 12.05.2022.) 

 

Прилог 2 – Попуњени обрасци процесне контроле наставе 
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