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ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЗА ШКОЛСКУ 
ГОДИНУ 2015/2016 

Током школске 2015/2016 Комисија за обезбеђење квалитета (КОК-а) Факултета за 
машинство и грађевинарство у Краљеву (ФМГ-КВ) радила је према Акционом плану који 
је дефинисан за ту школску годину. Основне активности унапређења квалитета 
Факултета у том периоду су се односила на: 

• Унапређење Наставног процеса, односно ефикасности студирања на Факултету за 
машинство и грађевинарство у Краљеву; 

• Унапређење студијских програма Факултета за машинство и грађевинарство у 
Краљеву и   

• Одржавање акредитације Лабораторије за мерење буке у Центру за топлотну 
технику на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву; 

• Остале активности. 
Укупно је одржано пет званичних седница, с тим да су се чланови Комисије за 
обезбеђење квалитета дневно састајали међусобно и са члановима пословођења 
Факултета нарочито када су спремани материјали за реакредитацију заједничког  
студијског програма ОАС -грађевинско инжењерство. 

Унапређење ефикасности студирања на Машинском факултету у Краљеву: 
На почетку јесењег семстра 2015/2016. године направљена је детаљна анализа Наставног 
процеса односно ефикасности студирања Факултету за машинство и грађевинарство у 
Краљеву. У припреми података учествовали су сви чланови КОК-а који су заједно са 
деканом, продеканима и шефовима катедри дефинисали мере које су презентоване и 
усвојене на ННВ 06.10.2015.  

Унапређење студијских програма Факултета за машинство и грађевинарство у 
Краљеву: 
Као једна од мера за унапређење ФМГ-КВ дефинисано је неопходност реакредитације 
заједничког студијсијског програма ОАС-Грађевинско инжењерство са ФТН из Новог 
Сада. У оквиру ове акредитације је потребно ускладити студијски програм трогодишњих 
ОАС-Грађевинско инжењерство у Краљеву са прве три године четворогодишњих студија 
ОАС - Грађевинско инжењерство у Новом Саду како би се свршеним студентима у 
Краљеву омогућио наставак студија грађевинског инжењерства у Новом саду. 
Материјал за акредитацију је припремљен и заједно са Захтевом за акредитацију и 
спољашњу проверу квалитета је на време предат Комисији за акредитацију и проверу  
квалитета  Републике Србије. У припреми материјала посебно су се истакли: Продекан 
за наставу, Секретар Факултета и чланови КОК-а. 



Донета је одлука и да се крене у израду Извештаја о самовредновању и да се у току 
школске 2015/2016. године исти заврши и преда Комисији за акредитацију и проверу 
квалитета у другом термину тј. од 01.10.2016. год. до 31.10. 2016. године. 
Констатовано је да је Извештај о самовредновању приведен крају, да ће бити завршен до 
29. јула 2016. године и да ће након тога бити стављен на сајт факултета и доступан свим 
заинтересованим. Чланови колектива ће бити посебно упознати са Извештајем о 
самовредновању како би се почетком септембра на седници ННВ усвојио Извештај као 
и одговарајуће одлуке које га прате. У изради Извештаја су активно учествовали чланови 
КОК-а, продекани, стручне службе Факултета и чланови студентског парламента. 
 

Одржавање акредитације лабораторијских капацитета у Центру за топлотну 
технику и заштиту животне средине на Факултету за машинство и грађевинарство 
у Краљеву: 
У циљу поспешивања комерцијалних активности Факултета на подручју мерења буке у 
радној и животној средини а сходно променама пословне праксе овлашћивања за те 
послове које спроводи ресорно Министарство указала се потреба акредитације ових 
активности од стране Акредитационог тела Републике Србије (АТС-а). 
Сходно томе одлучено је да се постојећој лабораторији у Центру за топлотну технику и 
заштиту животне средине треба проширити обим акредитације и припремити сва 
потребна документацију за акредитацију лабораторије сагласно стандарду ISO/IEC 
17025. 
У том циљу чланови КОК-а су особљу предметне лабораторије пружили сву потребну 
саветодавну помоћ тако да је обим акредитације проширен на методе мерења буке у 
радној и животној средини и очекује се успешно акредитовање од стране АТС-а до краја 
септембра 2016. 

Остале активности: 
Чланови КОК-а су успешно наступили на 3. Националној конференцији са 
међународним учешћем РППО 2015 (реинжењеринг пословних процеса у образовању) 
који је организован на Техничком факултету у Чачку крајем септембра 2015. год. 
Такође, чланови КОК су активно учествовали у раду Комисије за обезбеђење квалитета 
Универзитета у Крагујевцу. Укупно је одржано девет седница у 2015. и осам у 2016. 
години. 

Председник КОК-а 
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