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ИЗВЕШТАЈ 

 

Анкетирање студената о квалитету наставног процеса, педагошког рада 

наставника, услова рада, процесу управљања и рада ненаставног особља спроведено је 

путем онлајн упитника. Евалуација је извршена 8. јуна 2022. године, а у њој је 

учествовало 142 студента свих година основних струковних студија у Високој школи 

струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду. По годинама то изгледа 

овако: прва година (n=51), друга (n=44) и трећа година (n=47). Студенти су имали 

могућност да оцене неколико аспеката рада школе, као што су: доступност информација, 

опремљеност школе, упознатост са правима и обавезама, рад студентске службе, рад 

студентског парламента, рад библиотекара, опремљеност библиотеке, рад директора и 

секретара школе, хигијену у школи и интернет сајт.  

Гледано у целости, њихова запажања указују на чињеницу да су начелно 

задовољни радом наставника и руководства школе, док у својим одговорима напомињу 

да би требало унапредити онлајн комуникацију између наставника и њих. Иако су оцене 

задовољавајуће, свакодневно се унапређује комуникација и ради се на томе да 

студентима увек буду доступне информације на њима најлакши начин.   

Од студената се такође тражило да одговоре на питање колико су задовољни 

усклађеношћу наставног предмета и припадајућег садржаја током студирања. 

Евалуација је обухватила и процену рада наставног особља на основу једанаест питања. 

Студенти су давали своје процене користећи петостепену скалу (од 1 до 5), при 

чему већа цифра означава виши степен слагања са изјавом. За свако питање су 

израчунате просечне вредности, како је изложено и у табелама. Овом приликом су 

изложени резултати анкете студената свих година основних студија. Важно је 

напоменути да је употребљена анкета коришћена и претходних година, али је пресељена 

на онлајн платформу чиме је постала доступнија студентима. Задатак комисије у 

наредном периоду биће да прилагоди питања ситуацији која је ближа актуелној 

генерацији и времену (околностима). Иако је у упитнику постојала могућност да 

студенти искажу своје мишљење и дају коментар, сугестију и на тај начин унапреде сам 

истраживачки инструмент, нажалост није постојао ниједан коментар. Комисија сматра 
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да је веома важно подстаћи студенте да на овај начин изложе своје мишљење, чиме би 

унапредили квалитет рада, комуникацију на релацији наставник – студент, ненаствно 

особље – студенти и указали на могућности о којима запослени у високообразовној 

установи можда још нису размишљали.   

У наредном извештају ће се представити резултати анкетирања дипломираних 

студената, као и подаци о процесу управљања и рада наставног и ненаставног особља 

Школе који се прикупљају од самих запослених.
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УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА ВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ (2021/2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИТАЊЕ 
ПРВА ГОДИНА 

(n=51) 

ДРУГА ГОДИНА 

(n=44) 

ТРЕЋА ГОДИНА 

(n=47) 

Колико сте задовољни опремљеношћу Школе наставним 

средствима (компјутери и музички инструменти)? 
4,65 4,09 4,44 

Колико сте упознати са својим правима и обавезама? 4,55 4,13 4,04 

Колико сте задовољни радом студентске службе? 4,37 4,41 4,76 

Колико сте задовољни радом библиотекара? 4,82 4,38 4,74 

Колико сте задовољни опремљеношћу библиотеке? 4,13 4,20 4,36 

Колико сте задовољни радом директорa Школе? 4,55 4,32 4,42 

Колико сте задовољни радом секретара Школе? 4,82 4,25 4,80 

Колико сте задовољни хигијеном у Школи? 4,86 4,23 4,55 

Колико сте задовољни сајтом Школе? 4,49 4,05 4,14 
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УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПРОСЕЧНИХ ОЦЕНА НАСТАВНОГ ОСОБЉА (2021/2022) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПИТАЊЕ 
ПРВА ГОДИНА 

(n=51) 

ДРУГА ГОДИНА 

(n=44) 

ТРЕЋА ГОДИНА 

(n=47) 

Организованост предавања, вежби и консултација 4,61 4,59 4,53 

Припремљеност за часове 4,68 4,56 4,61 

Прилагођеност обима материје дужини часа  4,51 4,49 4,53 

Разумљивост излагања и јасноћа у објашњавању 4,56 4,53 4,55 

Стимулисање студентског интересовања за градиво  4,52 4,51 4,48 

Контакт са студентима у току наставе, вежби и консултација 4,63 4,53 4,58 

Спремност за сарадњу са студентима ван редовне наставе 4,64 4,56 4,59 

Прилагођеност предзнању студената  4,67 4,49 4,45 

Колико су Ваше предиспитне обавезе (радно оптерећење), 

које од Вас професор/професорица захтева, одговарајуће 

броју ЕСПБ бодова који се додељује овом предмету?  

4,60 4,52 4,61 

Дајте општу оцену предложене литературе 4,63 4,39 4,53 

Дајте општу оцену рада наставника  4,63 4,57 4,62 


