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1. Извештај Комисије 

1.1. О анкети 

Основни циљ спровођења анкете био је добијање повратних 

информација  у вези са квалитетом наставних предмета Факултета. Резултати 

анкете сагледани су у оквиру Радне групе за координацију реформи студијских 

програма током припреме реакредитације Факултета. 

Анкетом су били обухваћени студенти студијских програма ОАС 

Учитељ, ОАС Васпитач у предшколским установама, ОАС Васпитач у 

домовима, МАС Учитељ, МАС Васпитач у предшколским установама и МАС 

Васпитач у домовима. Студенти програма МАС Образовање професора 

предметне наставе, МАС Лидерство у образовању и ДАС Методика наставе  

нису били обухваћени анкетом из техничких разлога.  

У анкети су учествовали  студенти који су пријављивали испите за 

јануарски, односно јунски испитни рок. Попуњавање анкета био је услов за 

пријављивање испита. Анкета је дистрибуирана преко Факултетског 

информационог система (ФИС) док је учествовање у анкети било потпуно 

анонимно и није постојала могућност улажења у траг одговорима студената нити 

добијања других личних података на основу којих би било могуће 

идентификовати учеснике евалуације. 

 

1.2. Структура анкете 

 

Четири питања у вези са квалитетом наставног предмета понуђена су у 

оквиру анкете Упитник за студентску  евалуацију квалитета наставног 

предмета и  рада наставника (Прилог 1). Сва питања била су у форми тврдњи 

са задатком да студенти изразе степен свог слагања или неслагања на 

петостепеној скали Ликертовог типа. Пружање одговора на ставове Ликертовог 

типа у анкети је дефинисано као обавезно поље уз могућност пружања одговора 

„не могу да проценим“.
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2. Резултати анкете 

 

 

Обједињени резултати анкете студента основних и мастер академских студија приказани су у следећој табели, док су процене 

студенета за сваки наставни предмет представљени у excel фајлу Kvalitet_predmeta_201819.xls који је саставни део овог извештаја. 

 

Студијски програм 

1. Процена важности 
знања и вештина 
које се стичу  на 
предметима  

2. Процена 
усклађености 
наставних тема са 
циљевима предмета 

3. Процена 
корисности 
литературе за 
савладавање 
садржаја предмета 

4. Процена 
адекватности 
квантификације 
ЕСПБ бодова према 
ангажовањима 
студента у оквиру 
предмета 

Укупно 

ОАС Учитељ 4.46 4.52 4.47 4.46 4.48 

ОАС Васпитач у предшколским 
установама 

4.51 4.56 4.51 4.49 4.52 

ОАС Васпитач у домовима 4.45 4.48 4.45 4.45 4.46 

МАС Учитељ 4.48 4.49 4.50 4.44 4.48 

МАС Васпитач у предшколским 
установама 

4.62 4.68 4.62 4.63 4.64 

МАС Васпитач у домовима 4.95 4.96 4.91 4.91 4.93 

МАС Образовање професора 
предметне наставе 

није анкетиран није анкетиран није анкетиран није анкетиран није анкетиран 

МАС Лидерство у образовању није анкетиран није анкетиран није анкетиран није анкетиран није анкетиран 

ДАС Методика наставе није анкетиран није анкетиран није анкетиран није анкетиран није анкетиран 

УКУПНО (СВИ ПРОГРАМИ) 4.49 4.54 4.49 4.48 4.50 
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Прилог 1. Извод из Упитника за студентску  евалуацију квалитета наставног предмета и  рада 
наставника  

УПИТНИК ЗА СТУДЕНТСКУ ЕВАЛУАЦИЈУ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА И РАДА НАСТАВНИКА 

Наставник   _______________________________   Наставни предмет  

_______________________________________    

Студијски програм ______________________________________  Семестар у коме се предмет слуша  

____________ 

Поштовани студенти, 

Ово испитивање је анонимно. Молимо Вас да одговорите што искреније на свако питање. 

Од укупног броја, часовима овог наставника присуствовао/ла сам: 

а) мање од 1/3                 б) између 1/3 и 2/3                в) више од 2/3          г) свим часовима 

Пред Вама се налази низ тврдњи које се односе на различите аспекте наставничке улоге и различите 
видове понашања наставника у тој улози. Прочитајте сваку тврдњу и одговорите у којој мери та тврдња 
одражава Ваш став. Уколико из било ког разлога не можете да процените, означите одговор не могу да 
проценим. Како је познавање ставова студената битан предуслов унапређења квалитета наставе, молимо Вас 
да одговорите што је могуће искреније. Одговарајте заокруживањем једне од понуђених оцена водећи 
рачуна о њиховом значењу: 
1 = потпуно нетачно, 2 = углавном нетачно, 3 = делимично тачно, 4 = углавном тачно, 5 = потпуно тачно, x = 
не могу да проценим. 
 

КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА 
1  

потпуно 
нетачно 

2  
углавном 
нетачно 

3  
делимично 

тачно 

4  
углавном 

тачно 

5  
потпуно 

тачно 

× 
не могу да 
проценим 

1. 
Знања и вештине које стичем на овом 
предмету важни су за мој 
професионални рад. 

1 2 3 4 5 × 

2.  
Наставне теме су у складу са 
циљевима предмета. 

1 2 3 4 5 × 

3. 
Литература је корисна за савладавање 
садржаја предмета. 

1 2 3 4 5 × 

4. 

Ангажовање студената у оквиру овог 
предмета по обиму одговара оном 
које је предвиђено на основу броја 
ЕСПБ. 

1 2 3 4 5 × 

 

…. 


