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ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА КВАЛИТЕТА 

СТУДИЈА, НАСТАВЕ И ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА  

У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

 

 

 

Анкетирање студената по завршетку другог семестра школске 2021/2022. године 

у Одсеку Висока пословна школа Блаце, Академије Јужна Србија, спроведено је у 

периоду 30.05-10.06.2022. године. Постављање анкета на сајт Одсека, обраду и анализу 

реултата спровела је Поткомисија за самовредновање и унутрашње обезбеђење 

квалитета Одсека Висока пословна школа Блаце, а према усвојеном Акционом плану за 

спровођење стратегије обезбеђења квалитета за 2022. годину Академије Јужна Србија. 

Услед пандемије COVID-19, анкетирање је спроведено у дигиталној форми, при 

чему су на сајту Одсека постављени анкетни листићи за процену наставника и 

сарадника на свим студијским програмима и свим годинама студија (Образац У-1), као 

и анкетни листићи за процену квалитета установе (Образац У-2). Осим анкетирања 

студената у Одсеку ВПШ Блаце, анкетним листићима обухваћени су и студијски 

програми на високошколским јединицама у Јагодини и Димитровграду. 

 

* Напомена: Одсек Висока пословна школа Блаце Академије струковних студија 

Јужна Србија је током маја месеца постао део Топличке Академије као Одсек за 

пословне студије Блаце према Одлуци Владе Републике Србије. До усвајања 

одговарајућих Правилника који се тичу квалитета, наставило се са радом према 

Статуту Академије Јужна Србија и Правилницима који су у њој важили. 

 

Укупан број анкетираних студената износи 341, од чега је анкетирано укупно 276 

студената основних струковних студија, 35 студената специјалистичких струковних 

студија и 30 студенaтa мастер струковних студија. Укупан број студената који су 

уписали текућу школску 2021/2022. годину износи 931, што значи да је анкетирано 

36,63% од укупног броја уписаних студената. Анкетирани узорак је у складу са Чланом 

8. Правилника о студентском вредновању квалитета студија, наставе и педагошког 

рада наставника Академије струковних студија Јужна Србија. 

Структуру анкетираних студената чини 30,5% студената финансираних из буџета 

и 69,5% самофинансирајућих студената, односно 49,56% студената женског и 50,44% 

студената мушког пола. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

 

На основним струковним студијама вреднован је квалитет седам студијских 

програма. Укупан број анкетираних студената основних струковних студија износи 

276, од чега је анкетирано укупно 54 студената на студијском програму Рачунарство и 

информатика, 89 студената на студијском програму Финансије и рачуноводство (70 у 

Одсеку ВПШ Блаце и 19 у ВШЈ Јагодина), 83 студената на студијском програму 

Порези и царина (66 у Одсеку ВПШ Блаце и 17 у ВШЈ Димитровград), 25 студената на 



студијском програму Пословна економија и 25 студента на студијском програму 

Туризам. Укупан број студената који су уписали текућу школску 2021/2022. годину 

износи 781, што значи да је анкетирано 35,34% од укупног броја уписаних студената. 

Анкетирани узорак је у складу са Чланом 8. Правилника о студентском вредновању 

квалитета студија, наставе и педагошког рада наставника Академије струковних 

студија Јужна Србија. 

Структуру анкетираних студената чини 37,68% студената финансираних из 

буџета и 62,32% самофинансирајућих студената, односно 48,55% студената женског и 

51,45% студената мушког пола. 

 

На студијском програму Рачунарство и информатика вреднован је рад 21 

наставника и сарадника (прва година 5, друга година 9, трећа година 7), као и квалитет 

17 предмета у целини и препоручене литературе (прва година 5, друга година 7, трећа 

година 5). У вредновању је учествовало укупно 54 студената (прва година 20, друга 

година 16, трећа година 18). Структуру анкетираних студената чини 51,85% студената 

финансираних из буџета и 48,15% самофинансирајућих студената, као и 31,48% 

студената женског и 68,52% студената мушког пола. 

 

Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника на 

студијском програму Рачунарство и информатика приказани су у следећој табели. 

 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

1. Наставник (сарадник) је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и системом 
вредновања предиспитних обавеза 

4,40 4,26 4,43 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје 
користећи се и квалитетним примерима и задацима 4,23 4,22 4,27 

3. На постављена питања наставник (сарадник) одговора стручно 
и спремно: 

4,34 4,33 4,39 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,32 4,38 4,38 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже 
квалитет наставе 

4,36 4,47 4,46 

6. Наставник (сарадник) подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима придржава се 
принципа пристојности 

4,37 4,38 4,38 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу 
оцену) како бисте оценили реалност оцењивања наставника 
(сарадника) 

4,58 4,45 4,56 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета наставника) коју бисте општу оцену дали овом 
наставнику (сараднику) 

4,38 4,38 4,35 

 4,37 4,36 4,40 

(4,37х5x20+4,36х9x16+4,40х7x18)/(5х20+9x16+7x18)= 4,37 
 

Табела 1.1. Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника  

на студијском програму Рачунарство и информатика 

 

Укупна оцена рада наставника и сарадника на студијском програму Рачунарство 

и информатика износи 4,37. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да 

процене коректан одговор на неко од питања која се тичу рада наставника и сарадника 



износи 8,11%. Појединачне оцене рада наставника и сарадника на овом студијском 

програму крећу се у рангу од 4,10 до 4,57, услед чега нема потребе за предлагањем и 

спровођењем корективних мера. 

 

Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини студијског 

програма Рачунарство и информатика приказани су у следећој табели. 

 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а 
количина наставног материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 

4,52 4,24 4,34 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици 
наставе) омогућила је активно учешће студената у настави 4,46 4,44 4,36 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,48 4,30 4,42 

 4,49 4,32 4,37 

(4,49х5х20+4,32х7x16+4,37х5x18)/(5х20+7х16+5х18)= 4,39 
 

Табела 1.2. Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини  

на студијском програму Рачунарство и информатика 

 

Укупна оцена предмета у целини на студијском програму Рачунарство и 

информатика износи 4,39. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да 

процене коректан одговор на неко од питања која се тичу предмета у целини износи 

6,07%. Појединачне оцене предмета у целини на овом студијском програму крећу се у 

рангу од 4,13 до 4,55, услед чега нема потребе за предлагањем и спровођењем 

корективних мера. 

 

Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе на 

предметима студијског програма Рачунарство и информатика приказани су у следећој 

табели. 

 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за 
разумевање садржаја предмета 4,34 4,51 4,18 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен 
предмету 4,28 4,50 4,30 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета препоручене литературе) којом бисте оценом оценили 
литературу на предмету 

4,40 4,74 4,42 

 4,34 4,58 4,30 

(4,34х5x20+4,58х7x16+4,30х5x18)/(5х20+7х16+5х18)= 4,42 
 

Табела 1.3. Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе  

на студијском програму Рачунарство и информатика 

 

Укупна оцена препоручене литературе на студијском програму Рачунарство и 

информатика износи 4,42. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да 



процене коректан одговор на неко од питања која се тичу препоручене литературе 

износи 8,39%. Појединачне оцене препоручене литературе на овом студијском 

програму крећу се у рангу од 4,18 до 4,64, услед чега нема потребе за предлагањем и 

спровођењем корективних мера. 

 

Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе на студијском 

програму Рачунарство и информатика приказани су у следећој табели. 

 

Оцењиване категорије 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

1. Стандарди и поступци обезбеђења квалитета 4,53 4,63 4,19 
2. Квалитет студијских програма 4,24 4,63 4,39 
3. Квалитет наставног процеса 4,37 4,61 4,25 
4. Квалитет издавачког и стручног рада 4,38 4,60 4,40 
5. Квалитет студената 4,45 4,62 4,53 
6. Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких 
ресурса 

4,40 4,61 4,56 

7. Квалитет управљања школом и квалитет ненаставне подршке 4,46 4,62 4,53 
8. Квалитет простора и опреме 4,54 4,60 4,78 
9. Улога студената у самовредновању и провери квалитета 4,57 4,80 4,78 
10. Систематско праћење и периодична провера квалитета 4,50 4,50 4,64 
 4,43 4,62 4,52 

(4,43x17+4,62x16+4,52x18)/54= 4,52 
 

Табела 1.4. Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе  

на студијском програму Рачунарство и информатика 

 

Укупна оцена квалитета установе на студијском програму Рачунарство и 

информатика износи 4,52. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да 

процене коректан одговор на неко од питања која се тичу квалитета установе износи 

7,6%. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

На студијском програму Финансије и рачуноводство у Одсеку ВПШ Блаце 

вреднован је рад 20 наставника и сарадника (прва година 6, друга година 8, трећа 

година 6), као и квалитет 20 предмета у целини и препоручене литературе (прва година 

6, друга година 8, трећа година 6). У вредновању је учествовало укупно 70 студената 

(прва година 32, друга година 20, трећа година 18). Структуру анкетираних студената 

чини 41,43% студената финансираних из буџета и 58,57% самофинансирајућих 

студената, односно 45,71% студената женског и 54,29% студената мушког пола. 

На студијском програму Финансије и рачуноводство у ВШЈ Јагодина 

вреднован је рад 12 наставника и сарадника (друга година 6, трећа година 6), као и 

квалитет 12 предмета у целини и препоручене литературе (друга година 6, трећа 

година 6). У вредновању је учествовало укупно 19 студената (друга година 7, трећа 

година 12). Структуру анкетираних студената чини 0,00% студената финансираних из 

буџета и 100,00% самофинансирајућих студената, односно 78,95% студената женског и 

21,05% студената мушког пола. 



Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника на 

студијском програму Финансије и рачуноводство приказани су у следећим табелама. 

 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

1. Наставник (сарадник) је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и системом 
вредновања предиспитних обавеза 

4,37 4,54 4,44 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје 
користећи се и квалитетним примерима и задацима 4,29 4,53 4,34 

3. На постављена питања наставник (сарадник) одговора стручно 
и спремно: 

4,31 4,78 4,32 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,36 4,84 4,48 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже 
квалитет наставе 

4,36 4,61 4,43 

6. Наставник (сарадник) подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима придржава се 
принципа пристојности 

4,50 4,73 4,56 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу 
оцену) како бисте оценили реалност оцењивања наставника 
(сарадника) 

4,44 4,48 4,46 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета наставника) коју бисте општу оцену дали овом 
наставнику (сараднику) 

4,43 4,48 4,55 

 4,38 4,62 4,45 

(4,38х6x32+4,62х8x20+4,45х6x18)/(6х32+8x20+6x18)= 4,48 
 

Табела 2.1.1. Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника  

на студијском програму Финансије и рачуноводство у Одсеку ВПШ Блаце 

 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

1. Наставник (сарадник) је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и системом 
вредновања предиспитних обавеза 

/ 4,33 4,43 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје 
користећи се и квалитетним примерима и задацима / 4,41 4,29 

3. На постављена питања наставник (сарадник) одговора стручно 
и спремно: 

/ 4,60 4,43 

4. Придржава се распореда часова и плана рада / 4,07 4,57 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже 
квалитет наставе 

/ 4,12 4,53 

6. Наставник (сарадник) подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима придржава се 
принципа пристојности 

/ 4,26 4,68 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу 
оцену) како бисте оценили реалност оцењивања наставника 
(сарадника) 

/ 4,41 4,42 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета наставника) коју бисте општу оцену дали овом 
наставнику (сараднику) 

/ 3,98 4,52 

 / 4,27 4,48 

(4,27х6x7+4,48х6x12)/(6x7+6x12)= 4,41 
 

Табела 2.1.2. Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника  

на студијском програму Финансије и рачуноводство у ВШЈ Јагодина 

 



Укупна оцена рада наставника и сарадника на студијском програму Финансије и 

рачуноводство у Одсеку ВПШ Блаце износи 4,48. Проценат у којем су се студенти 

изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу рада 

наставника и сарадника износи 10,6%. Појединачне оцене рада наставника и сарадника 

на овом студијском програму крећу се у рангу од 4,18 до 4,69, услед чега нема потребе 

за предлагањем и спровођењем корективних мера. 

Укупна оцена рада наставника и сарадника на студијском програму Финансије и 

рачуноводство у ВШЈ Јагодина износи 4,41. Проценат у којем су се студенти 

изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу рада 

наставника и сарадника износи 6,03%. Појединачне оцене рада наставника и сарадника 

на овом студијском програму крећу се у рангу од 3,72 до 4,78, услед чега нема потребе 

за предлагањем и спровођењем корективних мера. 

 

Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини студијског 

програма Финансије и рачуноводство приказани су у следећим табелама. 

 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а 
количина наставног материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 

4,46 4,36 4,44 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици 
наставе) омогућила је активно учешће студената у настави 4,45 4,32 4,45 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,36 4,48 4,38 

 4,42 4,38 4,43 

(4,42х6x32+4,38х8x20+4,43х6x18)/(6х32+8х20+6х18)= 4,41 
 

Табела 2.2.1. Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини  

на студијском програму Финансије и рачуноводство у Одсеку ВПШ Блаце 

 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а 
количина наставног материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 

/ 4,19 4,30 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици 
наставе) омогућила је активно учешће студената у настави / 4,07 4,49 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

/ 4,36 4,20 

 / 4,21 4,33 

(4,21х6x7+4,33х6x12)/(6х7+6х12)= 4,28 
 

Табела 2.2.2. Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини  

на студијском програму Финансије и рачуноводство у ВШЈ Јагодина 

 

Укупна оцена предмета у целини на студијском програму Финансије и 

рачуноводство у Одсеку ВПШ Блаце износи 4,41. Проценат у којем су се студенти 

изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу 

предмета у целини износи 8,7%. Појединачне оцене предмета у целини на овом 



студијском програму крећу се у рангу од 4,23 до 4,55, услед чега нема потребе за 

предлагањем и спровођењем корективних мера. 

Укупна оцена предмета у целини на студијском програму Финансије и 

рачуноводство у ВШЈ Јагодина износи 4,28. Проценат у којем су се студенти 

изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу 

предмета у целини износи 2,63%. Појединачне оцене предмета у целини на овом 

студијском програму крећу се у рангу од 3,71 до 4,52, услед чега нема потребе за 

предлагањем и спровођењем корективних мера. 

 

Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе на 

предметима студијског програма Финансије и рачуноводство приказани су у следећим 

табелама. 

 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за 
разумевање садржаја предмета 4,41 4,41 4,39 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен 
предмету 4,30 4,52 4,22 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета препоручене литературе) којом бисте оценом оценили 
литературу на предмету 

4,40 4,50 4,40 

 4,37 4,48 4,33 

(4,37х6x32+4,48х8x20+4,33х6x18)/(6х32+8х20+6х18)= 4,40 
 

Табела 2.3.1. Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе  

на студијском програму Финансије и рачуноводство у Одсеку ВПШ Блаце 

 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за 
разумевање садржаја предмета / 4,45 4,24 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен 
предмету / 4,19 4,14 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета препоручене литературе) којом бисте оценом оценили 
литературу на предмету 

/ 4,19 4,52 

 / 4,28 4,30 

(4,28х6x7+4,30х6x12)/(6х7+6х12)= 4,29 
 

Табела 2.3.2. Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе  

на студијском програму Финансије и рачуноводство у ВШЈ Јагодина 

 

Укупна оцена препоручене литературе на студијском програму Финансије и 

рачуноводство у Одсеку ВПШ Блаце износи 4,40. Проценат у којем су се студенти 

изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу 

препоручене литературе износи 7,61%. Појединачне оцене препоручене литературе на 

овом студијском програму крећу се у рангу од 4,25 до 4,54, услед чега нема потребе за 

предлагањем и спровођењем корективних мера. 



Укупна оцена препоручене литературе на студијском програму Финансије и 

рачуноводство у ВШЈ Јагодина износи 4,29. Проценат у којем су се студенти 

изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу 

препоручене литературе износи 2,63%. Појединачне оцене препоручене литературе на 

овом студијском програму крећу се у рангу од 4,17 до 4,43, уз изузетак литературе за 

предмет Практична настава 3 (3,66) на другој години студија, услед чега нема потребе 

за предлагањем и спровођењем корективних мера. 

 

Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе на студијском 

програму Финансије и рачуноводство приказани су у следећим табелама. 

 

Оцењиване категорије 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

1. Стандарди и поступци обезбеђења квалитета 4,55 4,53 4,56 
2. Квалитет студијских програма 4,45 4,62 4,40 
3. Квалитет наставног процеса 4,50 4,76 4,38 
4. Квалитет издавачког и стручног рада 4,41 4,82 4,31 
5. Квалитет студената 4,60 4,64 4,52 
6. Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких 
ресурса 

4,50 4,75 4,60 

7. Квалитет управљања школом и квалитет ненаставне подршке 4,64 4,51 4,53 
8. Квалитет простора и опреме 4,67 4,50 4,60 
9. Улога студената у самовредновању и провери квалитета 4,81 4,55 4,83 
10. Систематско праћење и периодична провера квалитета 4,79 4,40 4,78 
 4,59 4,61 4,53 

(4,59x32+4,61x20+4,53x18)/70= 4,58 
 

Табела 2.4.1. Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе 

на студијском програму Финансије и рачуноводство у Одсеку ВПШ Блаце 

 

Оцењиване категорије 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

1. Стандарди и поступци обезбеђења квалитета / 4,71 4,25 
2. Квалитет студијских програма / 4,57 4,27 
3. Квалитет наставног процеса / 4,43 4,46 
4. Квалитет издавачког и стручног рада / 4,62 4,28 
5. Квалитет студената / 4,52 4,36 
6. Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких 
ресурса 

/ 4,17 4,22 

7. Квалитет управљања школом и квалитет ненаставне подршке / 4,16 4,32 
8. Квалитет простора и опреме / 4,43 4,28 
9. Улога студената у самовредновању и провери квалитета / 4,57 4,29 
10. Систематско праћење и периодична провера квалитета / 4,36 4,38 
 / 4,38 4,31 

(4,38x7+4,31x12)/19= 4,34 
 

Табела 2.4.2. Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе 

на студијском програму Финансије и рачуноводство у ВШЈ Јагодина 

 



Укупна оцена квалитета установе на студијском програму Финансије и 

рачуноводство у Одсеку ВПШ Блаце износи 4,58. Проценат у којем су се студенти 

изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу 

квалитета установе износи 8,42%. На студијском програму Финансије и 

рачуноводство у ВШЈ Јагодина, укупна оцена квалитета установе износи  4,34, док 

проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да процене коректан одговор на 

неко од питања која се тичу квалитета установе износи 0,55%. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

На студијском програму Порези и царина у Одсеку ВПШ Блаце вреднован је рад 

21 наставника и сарадника (прва година 6, друга година 7, трећа година 8), као и 

квалитет 20 предмета у целини и препоручене литературе (прва година 6, друга година 

7, трећа година 7). У вредновању је учествовало укупно 66 студената (прва година 26, 

друга година 25, трећа година 15). Структуру анкетираних студента чини 53,03%  

студената финансираних из буџета и 46,97% самофинансирајућих студената, односно 

48,48% студената женског и 51,52% студената мушког пола.  

На студијском програму Порези и царина у ВШЈ Димитровград вреднован је 

рад 11 наставника и сарадника (друга година 6, трећа година 5), као и квалитет 11 

предмета у целини и препоручене литературе (друга година 6, трећа година 5). У 

вредновању је учествовало укупно 17 студената (друга година 7, трећа година 10). 

Структуру анкетираних студената чини 0,00% студената финансираних из буџета и 

100% самофинансирајућих студената, односно 52,94% студената женског и 47,06% 

студената мушког пола. 

Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника на 

студијском програму Порези и царина приказани су у следећим табелама. 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

1. Наставник (сарадник) је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и системом 
вредновања предиспитних обавеза 

4,28 3,99 4,36 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје 
користећи се и квалитетним примерима и задацима 4,30 3,98 4,35 

3. На постављена питања наставник (сарадник) одговора стручно 
и спремно: 

4,31 3,96 4,43 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,37 4,02 4,48 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже 
квалитет наставе 

4,41 4,19 4,49 

6. Наставник (сарадник) подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима придржава се 
принципа пристојности 

4,50 4,10 4,44 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу 
оцену) како бисте оценили реалност оцењивања наставника 
(сарадника) 

4,42 4,10 4,49 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета наставника) коју бисте општу оцену дали овом 
наставнику (сараднику) 

4,44 4,11 4,45 

 4,38 4,05 4,44 

(4,38х6x26+4,05х7x25+4,44х8x15)/(6х26+7x25+8x15)= 4,26 
Табела 3.1.1. Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника 

на студијском програму Порези и царина у Одсеку ВПШ Блаце 



Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

1. Наставник (сарадник) је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и системом 
вредновања предиспитних обавеза 

/ 4,27 4,19 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје 
користећи се и квалитетним примерима и задацима / 4,19 4,25 

3. На постављена питања наставник (сарадник) одговора стручно 
и спремно: 

/ 4,19 4,48 

4. Придржава се распореда часова и плана рада / 4,20 4,50 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже 
квалитет наставе 

/ 4,34 4,51 

6. Наставник (сарадник) подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима придржава се 
принципа пристојности 

/ 4,35 4,60 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу 
оцену) како бисте оценили реалност оцењивања наставника 
(сарадника) 

/ 4,45 4,70 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета наставника) коју бисте општу оцену дали овом 
наставнику (сараднику) 

/ 4,23 4,30 

 / 4,28 4,44 

(4,28х6x7+4,44х5x10)/(6х7+5x10)= 4,37 
 

Табела 3.1.1. Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника 

на студијском програму Порези и царина у ВШЈ Димитровград 

 

Укупна оцена рада наставника и сарадника на студијском програму Порези и 

царина у Одсеку ВПШ Блаце износи 4,26. Проценат у којем су се студенти изјаснили 

да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу рада 

наставника и сарадника износи 8,87%. Појединачне оцене рада наставника и сарадника 

на овом студијском програму крећу се у рангу од 3,91 до 4,47, услед чега нема потребе 

за предлагањем и спровођењем корективних мера.  

Укупна оцена рада наставника и сарадника на студијском програму Порези и 

царина у ВШЈ Димитровград износи 4,37. Проценат у којем су се студенти изјаснили 

да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу рада 

наставника и сарадника износи 6,79%. Појединачне оцене рада наставника и сарадника 

на овом студијском програму крећу се у рангу од 4,41 до 4,75, уз изузетак професора 

на предметима Практична настава 3 (3,58) и Међународни транспорт, шпедиција и 

осигурање (3,62) на другој години студија, услед чега нема потребе за предлагањем и 

спровођењем корективних мера. 

 

Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини студијског 

програма Порези и царина приказани су у следећим табелама. 

 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а 
количина наставног материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 

4,46 4,01 4,34 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици 
наставе) омогућила је активно учешће студената у настави 4,38 4,03 4,22 



3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,19 4,09 4,44 

 4,34 4,04 4,33 

(4,34х6x26+4,04х7x25+4,33х7х15)/(6х26+7х25+7х15)= 4,22 
Табела 3.2.1. Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини 

на студијском програму Порези и царина у Одсеку ВПШ Блаце 

 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а 
количина наставног материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 

/ 4,19 4,44 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици 
наставе) омогућила је активно учешће студената у настави / 4,23 4,34 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

/ 4,19 4,39 

 / 4,20 4,39 

(4,20х6x7+4,39х5x10)/(6х7+5х10)= 4,30 
 

Табела 3.2.2. Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини 

на студијском програму Порези и царина у ВШЈ Димитровград 

 

Укупна оцена предмета у целини на студијском програму Порези и царина у 

Одсеку ВПШ Блаце износи 4,22. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу 

да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу предмета у целини износи 

8,1%. Појединачне оцене предмета у целини на овом студијском програму крећу се у 

рангу од 3,95 до 4,43, услед чега нема потребе за предлагањем и спровођењем 

корективних мера. 

Укупна оцена предмета у целини на студијском програму Порези и царина у  

ВШЈ Димитровград износи 4,30. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не 

могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу предмета у целини 

износи 6,16%. Појединачне оцене предмета у целини на овом студијском програму 

крећу се у рангу од 4,17 до 4,86, уз изузетак предмета Практична настава 3 (3,56) и 

Међународни транспорт, шпедиција и осигурање (3,44) на другој години студија, услед 

чега нема потребе за предлагањем и спровођењем корективних мера. 

 

Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе на 

предметима студијског програма Порези и царина приказани су у следећим табелама. 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за 
разумевање садржаја предмета 4,49 4,12 4,30 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен 
предмету 4,32 4,23 4,41 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета препоручене литературе) којом бисте оценом оценили 
литературу на предмету 

4,45 4,18 4,56 

 4,40 4,18 4,42 

(4,40х6х26+4,18х7x25+4,42х7x15)/(6х26+7х25+7х15)= 4,32 
Табела 3.3.1. Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе 

на студијском програму Порези и царина у Одсеку ВПШ Блаце 



Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за 
разумевање садржаја предмета / 4,13 4,44 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен 
предмету / 4,19 4,28 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета препоручене литературе) којом бисте оценом оценили 
литературу на предмету 

/ 4,22 4,26 

 / 4,18 4,33 

(4,18х6x7+4,33х5x10)/(6х7+5х10)= 4,26 
 

Табела 3.3.2. Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе 

на студијском програму Порези и царина у ВШЈ Димитровград 
 

Укупна оцена препоручене литературе на студијском програму Порези и царина 

у Одсеку ВПШ Блаце износи 4,32. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не 

могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу препоручене 

литературе износи 13,3%. Појединачне оцене препоручене литературе на овом 

студијском програму крећу се у рангу од 4,07 до 4,51, услед чега нема потребе за 

предлагањем и спровођењем корективних мера. 

Укупна оцена препоручене литературе на студијском програму Порези и царина 

у ВШЈ Димитровград износи 4,26. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не 

могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу препоручене 

литературе износи 5,43%. Појединачне оцене препоручене литературе на овом 

студијском програму крећу се у рангу од 3,68 до 4,62, услед чега нема потребе за 

предлагањем и спровођењем корективних мера.  

 

Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе на студијском 

програму Порези и царина приказани су у следећим табелама. 

 

Оцењиване категорије 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

1. Стандарди и поступци обезбеђења квалитета 4,48 4,43 4,39 
2. Квалитет студијских програма 4,43 4,46 4,50 
3. Квалитет наставног процеса 4,46 4,44 4,25 
4. Квалитет издавачког и стручног рада 4,43 4,44 4,31 
5. Квалитет студената 4,56 4,36 4,74 
6. Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких 
ресурса 

4,53 4,49 4,65 

7. Квалитет управљања школом и квалитет ненаставне подршке 4,50 4,69 4,74 
8. Квалитет простора и опреме 4,62 4,82 4,79 
9. Улога студената у самовредновању и провери квалитета 4,51 4,76 4,70 
10. Систематско праћење и периодична провера квалитета 4,54 4,86 4,25 
 4,51 4,57 4,61 

(4,51x26+4,57x25+4,61x15)/66= 4,56 
 

Табела 3.4.1. Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе 

на студијском програму Порези и царина у Одсеку ВПШ Блаце 

 



Оцењиване категорије 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

1. Стандарди и поступци обезбеђења квалитета / 4,33 4,30 
2. Квалитет студијских програма / 4,38 4,05 
3. Квалитет наставног процеса / 4,86 4,20 
4. Квалитет издавачког и стручног рада / 4,89 4,23 
5. Квалитет студената / 4,95 4,35 
6. Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких 
ресурса 

/ 4,21 4,53 

7. Квалитет управљања школом и квалитет ненаставне подршке / 4,57 4,54 
8. Квалитет простора и опреме / 4,43 4,63 
9. Улога студената у самовредновању и провери квалитета / 4,83 4,61 
10. Систематско праћење и периодична провера квалитета / 4,80 4,44 
 / 4,61 4,42 

(4,61x7+4,42x10)/17= 4,50 
 

Табела 3.4.2. Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе 

на студијском програму Порези и царина у ВШЈ Димитровград 

 

Укупна оцена квалитета установе на студијском програму Порези и царина у 

Одсеку ВПШ Блаце износи 4,56. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу 

да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу квалитета установе износи 

12,36%. На студијском програму Порези и царина у ВШЈ Димитровград, укупна 

оцена квалитета установе износи 4,50, док проценат у којем су се студенти изјаснили 

да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу квалитета 

установе износи 6,35%. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

На студијском програму Пословна економија вреднован је рад 18 наставника и 

сарадника (прва година 6, друга година 6, трећа година 6), као и квалитет 18 предмета 

у целини и препоручене литературе (прва година 6, друга година 6, трећа година 6). У 

вредновању је учествовало укупно 25 студената (прва година 9, друга година 7, трећа 

година 9). Структуру анкетираних студента чини 16% студената финансираних из 

буџета и 84% самофинансирајућих студената, односно 68%  студената женског и 32% 

студената мушког пола.  

 

Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника на 

студијском програму Пословна економија приказани су у следећој табели. 

 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

1. Наставник (сарадник) је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и системом 
вредновања предиспитних обавеза 

4,29 4,55 4,69 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје 
користећи се и квалитетним примерима и задацима 4,29 4,45 4,50 

3. На постављена питања наставник (сарадник) одговора стручно 
и спремно: 

4,34 4,51 4,60 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,12 4,36 4,63 



5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже 
квалитет наставе 

4,21 4,41 4,59 

6. Наставник (сарадник) подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима придржава се 
принципа пристојности 

4,40 4,65 4,72 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу 
оцену) како бисте оценили реалност оцењивања наставника 
(сарадника) 

4,53 4,71 4,70 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета наставника) коју бисте општу оцену дали овом 
наставнику (сараднику) 

4,37 4,60 4,59 

 4,32 4,53 4,63 

(4,32х6x9+4,53х6x7+4,63х6x9)/(6х9+6x7+6x9)= 4,49 
 

Табела 4.1. Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника 

на студијском програму Пословна економија 

 

Укупна оцена рада наставника и сарадника на студијском програму Пословна 

економија у Одсеку ВПШ Блаце износи 4,49. Проценат у којем су се студенти 

изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу рада 

наставника и сарадника износи 10,5%. Појединачне оцене рада наставника и сарадника 

на овом студијском програму крећу се у рангу од 4,01 до 4,96, са изузетком професора 

на предметима Рачуноводство (3,46) и Практична настава 2 (3,13) на првој години 

студија, услед чега нема потребе за предлагањем и спровођењем корективних мера.  

 

Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини студијског 

програма Пословна економија приказани су у следећој табели. 

 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а 
количина наставног материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 

4,32 4,68 4,48 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици 
наставе) омогућила је активно учешће студената у настави 4,35 4,77 4,61 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,40 4,57 4,42 

 4,36 4,67 4,50 

(4,36х6х9+4,67х6x7+4,50х6x9)/(6х9+6х7+6х9)= 4,50 
 

Табела 4.2. Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини 

на студијском програму Пословна економија 

 

Укупна оцена предмета у целини на студијском програму Пословна економија у 

Одсеку ВПШ Блаце износи 4,50. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу 

да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу предмета у целини износи 

11,56%. Појединачне оцене предмета у целини на овом студијском програму крећу се у 

рангу од 4,33 до 5,00, уз изузетак предмета Рачуноводство (3,38) и Практична настава 2 

(3,29) на првој години студија, услед чега нема потребе за предлагањем и спровођењем 

корективних мера. 

 



Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе на 

предметима студијског програма Пословна економија приказани су у следећој табели. 

 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за 
разумевање садржаја предмета 4,40 4,58 4,42 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен 
предмету 4,43 4,67 4,40 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета препоручене литературе) којом бисте оценом оценили 
литературу на предмету 

4,44 4,62 4,31 

 4,43 4,62 4,38 

(4,43х6x9+4,62х6x7+4,38х6x9)/(6х9+6х7+6х9)= 4,46 
 

Табела 4.3. Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе 

на студијском програму Пословна економија 

 

Укупна оцена препоручене литературе на студијском програму Пословна 

економија у Одсеку ВПШ Блаце износи 4,46. Проценат у којем су се студенти 

изјаснили да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу 

препоручене литературе износи 14%. Појединачне оцене препоручене литературе на 

овом студијском програму крећу се у рангу од 4,25 до 4,85, уз изузетак литературе за 

предмет Рачуноводство (3,82) на првој години студија, услед чега нема потребе за 

предлагањем и спровођењем корективних мера. 

 

Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе на студијском 

програму Пословна економија приказани су у следећој табели. 

 

Оцењиване категорије 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

1. Стандарди и поступци обезбеђења квалитета 4,75 4,83 4,78 
2. Квалитет студијских програма 4,50 4,52 4,56 
3. Квалитет наставног процеса 4,78 4,71 4,61 
4. Квалитет издавачког и стручног рада 4,69 4,61 4,67 
5. Квалитет студената 4,87 4,83 4,57 
6. Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких 
ресурса 

4,23 4,96 4,67 

7. Квалитет управљања школом и квалитет ненаставне подршке 4,53 4,52 4,64 
8. Квалитет простора и опреме 4,41 4,33 4,85 
9. Улога студената у самовредновању и провери квалитета 4,75 4,73 5,00 
10. Систематско праћење и периодична провера квалитета 4,71 4,80 5,00 
 4,58 4,53 4,68 

(4,58x9+4,53x7+4,68x9)/25= 4,61 
 

Табела 4.4. Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе 

на студијском програму Пословна економија 

 

Укупна оцена квалитета установе на студијском програму Пословна економија 

у Одсеку ВПШ Блаце износи 4,61. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не 



могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу квалитета установе 

износи 5,16%.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

На студијском програму Туризам вреднован је рад 19 наставника и сарадника 

(прва година 6, друга година 7, трећа година 6), као и квалитет 19 предмета у целини и 

препоручене литературе (прва година 6, друга година 7, трећа година 6). У вредновању 

је учествовало укупно 25 студента (прва година 6, друга година 10, трећа година 9). 

Структуру анкетираних студената чини 32% студената финансираних из буџета и 68% 

самофинансирајућих студената, као и 48% студената женског и 52% студената мушког 

пола. 

 

Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника на 

студијском програму Туризам приказани су у следећој табели. 

 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

1. Наставник (сарадник) је упознао студенте са планом и 
програмом рада на предмету, циљевима наставе и системом 
вредновања предиспитних обавеза 

4,50 4,07 4,77 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје 
користећи се и квалитетним примерима и задацима 4,44 4,09 4,56 

3. На постављена питања наставник (сарадник) одговора стручно 
и спремно: 

4,42 4,17 4,62 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,25 4,26 4,69 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже 
квалитет наставе 

4,31 4,23 4,64 

6. Наставник (сарадник) подстиче активно учешће студената у 
наставу а у свом опхођењу према студентима придржава се 
принципа пристојности 

4,58 4,16 4,77 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу 
оцену) како бисте оценили реалност оцењивања наставника 
(сарадника) 

4,63 4,35 4,75 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета наставника) коју бисте општу оцену дали овом 
наставнику (сараднику) 

4,61 4,29 4,76 

 4,47 4,20 4,70 

(4,47х6x6+4,20х7x10+4,70х6x9)/(6х6+7x8+6x8)= 4,43 
 

Табела 5.1. Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника 

на студијском програму Туризам 

 

Укупна оцена рада наставника и сарадника на студијском програму Туризам 

износи 4,43. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да процене коректан 

одговор на неко од питања која се тичу рада наставника и сарадника износи 10,47%. 

Појединачне оцене рада наставника и сарадника на овом студијском програму крећу се 

у рангу од 4,07 до 4,94, са изузетком професора на предметима Рачуноводство (3,87) и 

Практична настава 2 (3,87) на првој години студија, услед чега нема потребе за 

предлагањем и спровођењем корективних мера.  

 



Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини студијског 

програма Туризам приказани су у следећој табели. 

 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а 
количина наставног материјала прилагођена је плану рада на 
предмету 

4,61 4,01 4,61 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици 
наставе) омогућила је активно учешће студената у настави 4,71 4,19 4,75 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,58 4,09 4,58 

 4,63 4,34 4,45 

(4,83х6х6+4,23х7x10+4,75х6x9)/(6х6+7х10+6х9)= 4,40 
 

Табела 5.2. Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини  

на студијском програму Туризам 

 

Укупна оцена предмета у целини на студијском програму Туризам износи 4,40. 

Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да процене коректан одговор на 

неко од питања која се тичу предмета у целини износи 11,25%. Појединачне оцене 

предмета у целини на овом студијском програму крећу се у рангу од 3,96 до 5,00, услед 

чега нема потребе за предлагањем и спровођењем корективних мера. 

 

Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе на 

предметима студијског програма Туризам приказани су у следећој табели. 

 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за 
разумевање садржаја предмета 4,49 4,34 4,62 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен 
предмету 4,59 4,29 4,37 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену 
квалитета препоручене литературе) којом бисте оценом оценили 
литературу на предмету 

4,54 4,38 4,35 

 4,54 4,34 4,45 

(4,54х6x6+4,34х7x10+4,45х6x9)/(6х6+7х10+6х9)= 4,42 
 

Табела 5.3. Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе 

на студијском програму Туризам 

 

Укупна оцена препоручене литературе на студијском програму Туризам износи 

4,42. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да процене коректан 

одговор на неко од питања која се тичу препоручене литературе износи 12,08%. 

Појединачне оцене препоручене литературе на овом студијском програму крећу се у 

рангу од 4,03 до 4,78, услед чега нема потребе за предлагањем и спровођењем 

корективних мера. 

 



Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе на студијском 

програму Туризам приказани су у следећој табели. 

 

Оцењиване категорије 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

Трећа 

година 

1. Стандарди и поступци обезбеђења квалитета 4,80 4,44 4,63 
2. Квалитет студијских програма 4,53 4,42 4,38 
3. Квалитет наставног процеса 4,75 4,67 4,50 
4. Квалитет издавачког и стручног рада 4,58 4,44 4,42 
5. Квалитет студената 4,83 4,80 4,35 
6. Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких 
ресурса 

3,91 4,64 4,58 

7. Квалитет управљања школом и квалитет ненаставне подршке 4,47 4,59 4,44 
8. Квалитет простора и опреме 4,28 4,63 4,77 
9. Улога студената у самовредновању и провери квалитета 4,79 4,61 4,89 
10. Систематско праћење и периодична провера квалитета 4,75 4,56 4,89 
 4,51 4,60 4,52 

(4,51x6+4,60x10+4,52x9)/25= 4,55 
 

Табела 5.4. Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе  

на студијском програму Туризам 

 

Укупна оцена квалитета установе на студијском програму Туризам износи 4,55. 

Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да процене коректан одговор на 

неко од питања која се тичу квалитета установе износи 8,53%. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

 

На специјалистичким струковним студијама вреднован је квалитет три студијска 

програма. Укупан број анкетираних студената специјалистичких струковних студија 

износи 35, од чега је анкетирано укупно 13 студената на студијском програму 

Примењене информационе технологије, 11 студената на студијском програму 

Савремено управљање корпорацијама и 11 студената на студијском програму 

Управљање јавним финансијама. Укупан број студената специјалистичких струковних 

студија који су уписали текућу школску 2021/2022. годину износи 63, што значи да је 

анкетирано 55,56% од укупног броја уписаних студената. Анкетирани узорак је у 

складу са Чланом 8. Правилника о студентском вредновању квалитета студија, наставе 

и педагошког рада наставника Академије струковних студија Јужна Србија. 

Структуру анкетираних студената чини 0,00% студената финансираних из буџета 

и 100% самофинансирајућих студената, односно 48,57% студената женског и 51,43% 

студената мушког пола. 

 

На студијском програму Примењене информационе технологије вреднован је 

рад 5 наставника и сарадника, као и квалитет 5 предмета у целини и препоручене 

литературе. У вредновању је учествовало укупно 13 студената. Структуру анкетираних 



студената чини 0,00% студената финансираних из буџета и 100% самофинансирајућих 

студената, као и 15,38% студената женског и 84,62% студената мушког пола. 

 

Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника на 

студијском програму Примењене информационе технологије приказани су у следећој 

табели. 

 

Критеријуми оцењивања 
Прва 

година 

1. Наставник (сарадник) је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,41 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и квалитетним 
примерима и задацима 4,51 

3. На постављена питања наставник (сарадник) одговора стручно и спремно: 4,55 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,51 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет наставе 4,50 
6. Наставник (сарадник) подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу према 
студентима придржава се принципа пристојности 

4,56 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника (сарадника) 

4,61 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета наставника) коју бисте 
општу оцену дали овом наставнику (сараднику) 

4,55 

Укупна оцена 4,53 
 

Табела 6.1. Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника 

на студијском програму Примењене информационе технологије 

 

Укупна оцена рада наставника и сарадника на студијском програму Примењене 

информационе технологије износи 4,53. Проценат у којем су се студенти изјаснили 

да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу рада 

наставника и сарадника износи 1,54%. Појединачне оцене рада наставника и сарадника 

на овом студијском програму крећу се у рангу од 4,50 до 4,54, услед чега нема потребе 

за предлагањем и спровођењем корективних мера.  

 

Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини студијског 

програма Примењене информационе технологије приказани су у следећој табели. 

 

Критеријуми оцењивања 
Прва 

година 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 4,50 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 4,52 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета предмета) коју бисте 
општу оцену дали овом предмету 

4,58 

Укупна оцена 4,53 
 

Табела 6.2. Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини  

на студијском програму Примењене информационе технологије 

 



Укупна оцена предмета у целини на студијском програму Примењене 

информационе технологије износи 4,53. Проценат у којем су се студенти изјаснили 

да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу предмета у 

целини износи 2,56%. Појединачне оцене предмета у целини на овом студијском 

програму крећу се у рангу од 4,47 до 4,57, услед чега нема потребе за предлагањем и 

спровођењем корективних мера. 

 

Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе на 

предметима студијског програма Примењене информационе технологије приказани су 

у следећој табели. 

 

Критеријуми оцењивања 
Прва 

година 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање садржаја предмета 4,55 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,60 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета препоручене 
литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 

4,58 

Укупна оцена 4,57 
 

Табела 6.3. Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе 

на студијском програму Примењене информационе технологије 

 

Укупна оцена препоручене литературе на студијском програму Примењене 

информационе технологије износи 4,57. Проценат у којем су се студенти изјаснили 

да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу препоручене 

литературе износи 1,54%. Појединачне оцене препоручене литературе на овом 

студијском програму крећу се у рангу од 4,55 до 4,59, услед чега нема потребе за 

предлагањем и спровођењем корективних мера. 

 

Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе на студијском 

програму Примењене информационе технологије приказани су у следећој табели. 

 

Оцењиване категорије 
Прва 

година 

1. Стандарди и поступци обезбеђења квалитета 4,62 
2. Квалитет студијских програма 4,50 
3. Квалитет наставног процеса 4,62 
4. Квалитет издавачког и стручног рада 4,54 
5. Квалитет студената 4,59 
6. Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса 4,75 
7. Квалитет управљања школом и квалитет ненаставне подршке 4,76 
8. Квалитет простора и опреме 4,81 
9. Улога студената у самовредновању и провери квалитета 4,79 
10. Систематско праћење и периодична провера квалитета 4,71 

Укупна оцена 4,68 
 

Табела 6.4. Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе  

на студијском програму Примењене информационе технологије 



 

Укупна оцена квалитета установе на студијском програму Примењене 

информационе технологије износи 4,68. Проценат у којем су се студенти изјаснили 

да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу квалитета 

установе износи 4,45%. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

На студијском програму Савремено управљање корпорацијама вреднован је 

рад 5 наставника и сарадника, као и квалитет 5 предмета у целини и препоручене 

литературе. У вредновању је учествовало укупно 11 студената. Структуру анкетираних 

студената чини 0,00% студената финансираних из буџета и 100% самофинансирајућих 

студената, као и 54,55% студената женског и 45,45% студената мушког пола. 

 

Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника на 

студијском програму Савремено управљање корпорацијама приказани су у следећој 

табели. 

 

Критеријуми оцењивања 
Прва 

година 

1. Наставник (сарадник) је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,46 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и квалитетним 
примерима и задацима 4,56 

3. На постављена питања наставник (сарадник) одговора стручно и спремно: 4,84 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,81 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет наставе 4,86 
6. Наставник (сарадник) подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу према 
студентима придржава се принципа пристојности 

4,89 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника (сарадника) 

4,79 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета наставника) коју бисте 
општу оцену дали овом наставнику (сараднику) 

4,53 

Укупна оцена 4,72 
 

Табела 7.1. Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника 

на студијском програму Савремено управљање корпорацијама 

 

Укупна оцена рада наставника и сарадника на студијском програму Савремено 

управљање корпорацијама износи 4,72. Проценат у којем су се студенти изјаснили 

да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу рада 

наставника и сарадника износи 10,91%. Појединачне оцене рада наставника и 

сарадника на овом студијском програму крећу се у рангу од 4,53 до 4,89, услед чега 

нема потребе за предлагањем и спровођењем корективних мера.  

 

Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини студијског 

програма Савремено управљање корпорацијама приказани су у следећој табели. 

Критеријуми оцењивања 
Прва 

година 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 4,74 



2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 4,58 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета предмета) коју бисте 
општу оцену дали овом предмету 

4,70 

Укупна оцена 4,67 
 

Табела 7.2. Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини  

на студијском програму Савремено управљање корпорацијама 

 

Укупна оцена предмета у целини на студијском програму Савремено 

управљање корпорацијама износи 4,67. Проценат у којем су се студенти изјаснили 

да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу предмета у 

целини износи 6,67%. Појединачне оцене предмета у целини на овом студијском 

програму крећу се у рангу од 4,55 до 4,78, услед чега нема потребе за предлагањем и 

спровођењем корективних мера. 

 

Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе на 

предметима студијског програма Савремено управљање корпорацијама приказани су у 

следећој табели. 

 

Критеријуми оцењивања 
Прва 

година 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање садржаја предмета 4,72 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,51 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета препоручене 
литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 

4,51 

Укупна оцена 4,58 
 

Табела 7.3. Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе 

на студијском програму Савремено управљање корпорацијама 

 

Укупна оцена препоручене литературе на студијском програму Савремено 

управљање корпорацијама износи 4,58. Проценат у којем су се студенти изјаснили 

да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу препоручене 

литературе износи 7,27%. Појединачне оцене препоручене литературе на овом 

студијском програму крећу се у рангу од 4,40 до 4,67, услед чега нема потребе за 

предлагањем и спровођењем корективних мера. 

 

Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе на студијском 

програму Савремено управљање корпорацијама приказани су у следећој табели. 

 

Оцењиване категорије 
Прва 

година 

1. Стандарди и поступци обезбеђења квалитета 4,46 
2. Квалитет студијских програма 4,34 
3. Квалитет наставног процеса 4,36 
4. Квалитет издавачког и стручног рада 4,45 
5. Квалитет студената 4,62 
6. Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса 4,46 



7. Квалитет управљања школом и квалитет ненаставне подршке 4,71 
8. Квалитет простора и опреме 4,79 
9. Улога студената у самовредновању и провери квалитета 4,76 
10. Систематско праћење и периодична провера квалитета 4,77 

Укупна оцена 4,59 
 

Табела 7.4. Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе  

на студијском програму Савремено управљање корпорацијама 

 

Укупна оцена квалитета установе на студијском програму Савремено 

управљање корпорацијама износи 4,59. Проценат у којем су се студенти изјаснили 

да не могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу квалитета 

установе износи 5,74%. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

На студијском програму Управљање јавним финансијама вреднован је рад 5 

наставника и сарадника, као и квалитет 5 предмета у целини и препоручене 

литературе. У вредновању је учествовало 11 студената. Структуру анкетираних 

студената чини 0,00% студената финансираних из буџета и 100% самофинансирајућих 

студената, као и 81,82% студената женског и 18,18% студената мушког пола. 

 

Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника на 

студијском програму Управљање јавним финансијама приказани су у следећој табели. 

 

Критеријуми оцењивања 
Прва 

година 

1. Наставник (сарадник) је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, циљевима 
наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,59 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и квалитетним 
примерима и задацима 4,56 

3. На постављена питања наставник (сарадник) одговора стручно и спремно: 4,68 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,84 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет наставе 4,68 
6. Наставник (сарадник) подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу према 
студентима придржава се принципа пристојности 

4,90 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте оценили реалност 
оцењивања наставника (сарадника) 

4,93 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета наставника) коју бисте 
општу оцену дали овом наставнику (сараднику) 

4,62 

Укупна оцена 4,72 
 

Табела 8.1. Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника 

на студијском програму Управљање јавним финасијама 

 

Укупна оцена рада наставника и сарадника на студијском програму Управљање 

јавним финансијама износи 4,72. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не 

могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу рада наставника и 

сарадника износи 8,41%. Појединачне оцене рада наставника и сарадника на овом 

студијском програму крећу се у рангу од 4,62 до 4,81, услед чега нема потребе за 

предлагањем и спровођењем корективних мера.  



Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини студијског 

програма Управљање јавним финансијама приказани су у следећој табели. 

 

Критеријуми оцењивања 
Прва 

година 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног материјала 
прилагођена је плану рада на предмету 4,57 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила је активно учешће 
студената у настави 4,31 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета предмета) коју бисте 
општу оцену дали овом предмету 

4,61 

Укупна оцена 4,50 
 

Табела 8.2. Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини  

на студијском програму Управљање јавним финасијама 

 

Укупна оцена предмета у целини на студијском програму Управљање јавним 

финансијама износи 4,50. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да 

процене коректан одговор на неко од питања која се тичу предмета у целини износи 

3,03%. Појединачне оцене предмета у целини на овом студијском програму крећу се у 

рангу од 4,39 до 4,55, услед чега нема потребе за предлагањем и спровођењем 

корективних мера. 

 

Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе на 

предметима студијског програма Управљање јавним финансијама приказани су у 

следећој табели. 

 

Критеријуми оцењивања 
Прва 

година 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање садржаја предмета 4,78 
2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,53 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета препоручене 
литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 

4,50 

Укупна оцена 4,60 
 

Табела 8.3. Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе 

на студијском програму Управљање јавним финасијама 

 

Укупна оцена препоручене литературе на студијском програму Управљање 

јавним финансијама износи 4,60. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не 

могу да процене коректан одговор на неко од питања која се тичу препоручене 

литературе износи 3,03%. Појединачне оцене препоручене литературе на овом 

студијском програму крећу се у рангу од 4,49 до 4,68, услед чега нема потребе за 

предлагањем и спровођењем корективних мера. 

 

Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе на студијском 

програму Управљање јавним финансијама приказани су у следећој табели. 

 



Оцењиване категорије 
Прва 

година 

1. Стандарди и поступци обезбеђења квалитета 4,46 
2. Квалитет студијских програма 4,43 
3. Квалитет наставног процеса 4,64 
4. Квалитет издавачког и стручног рада 4,55 
5. Квалитет студената 4,68 
6. Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса 4,55 
7. Квалитет управљања школом и квалитет ненаставне подршке 4,64 
8. Квалитет простора и опреме 4,45 
9. Улога студената у самовредновању и провери квалитета 4,64 
10. Систематско праћење и периодична провера квалитета 4,57 

Укупна оцена 4,58 
 

Табела 8.4. Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе  

на студијском програму Управљање јавним финасијама 

 

Укупна оцена квалитета установе на студијском програму Управљање јавним 

финансијама износи 4,58. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да 

процене коректан одговор на неко од питања која се тичу квалитета установе износи 

3,59%. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 

 

На мастер струковним студијама вреднован је квалитет једног студијског 

програма. Укупан број анкетираних студената мастер струковних студија износи 30. 

Укупан број студената мастер струковних студија који су уписали текућу школску 

2021/2022. годину износи 87, што значи да је анкетирано 34,48% од укупног броја 

уписаних студената. Анкетирани узорак је у складу са Чланом 8. Правилника о 

студентском вредновању квалитета студија, наставе и педагошког рада наставника 

Академије струковних студија Јужна Србија. 

 

На студијском програму Управљање пословањем вреднован је рад 12 

наставника и сарадника (прва година 5, друга година 7), као и квалитет 12 предмета у 

целини и препоручене литературе (прва година 5, друга година 7). У вредновању је 

учествовало укупно 30 студента (прва година 18, друга година 12). Структуру 

анкетираних студената чини 0,00% студената финансираних из буџета и 100% 

самофинансирајућих студената, као и 60% студената женског и 40% студената мушког 

пола. 

 

Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника на 

студијском програму Управљање пословањем приказани су у следећој табели. 

 

 

 



Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

1. Наставник (сарадник) је упознао студенте са планом и програмом рада на 
предмету, циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 4,78 4,85 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 
квалитетним примерима и задацима 4,74 4,86 

3. На постављена питања наставник (сарадник) одговора стручно и спремно: 4,80 4,86 
4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,82 4,91 
5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет наставе 4,62 4,83 
6. Наставник (сарадник) подстиче активно учешће студената у наставу а у свом 
опхођењу према студентима придржава се принципа пристојности 

4,87 4,89 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 
оценили реалност оцењивања наставника (сарадника) 

4,71 4,84 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику (сараднику) 

4,79 4,85 

 4,77 4,86 

(4,77х5x18+4,86х7x12)/(5х18+7x12)= 4,81 
 

Табела 9.1. Просечни резултати студентског вредновања рада наставника и сарадника 

на студијском програму Управљање пословањем 

 

Укупна оцена рада наставника и сарадника на студијском програму Управљање 

пословањем износи 4,81. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да 

процене коректан одговор на неко од питања која се тичу рада наставника и сарадника 

износи 18,97%. Појединачне оцене рада наставника и сарадника на овом студијском 

програму крећу се у рангу од 4,49 до 5,00, услед чега нема потребе за предлагањем и 

спровођењем корективних мера.  

 

Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини студијског 

програма Управљање пословањем приказани су у следећој табели. 

 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 
материјала прилагођена је плану рада на предмету 4,52 4,91 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) омогућила је 
активно учешће студената у настави 4,32 4,86 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

4,79 4,80 

 4,54 4,86 

(4,54х5x18+4,86х7x12)/(5х18+7x12)= 4,69 
 

Табела 9.2. Просечни резултати студентског вредновања предмета у целини  

на студијском програму Управљање пословањем 

 

Укупна оцена предмета у целини на студијском програму Управљање 

пословањем износи 4,69. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да 

процене коректан одговор на неко од питања која се тичу предмета у целини износи 

18,20%. Појединачне оцене предмета у целини на овом студијском програму крећу се у 

рангу од 4,41 до 4,97, услед чега нема потребе за предлагањем и спровођењем 

корективних мера. 



Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе на 

предметима студијског програма Управљање пословањем приказани су у следећој 

табели. 

 

Критеријуми оцењивања 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 
садржаја предмета 4,84 4,88 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,84 4,88 
3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 
препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 

4,79 4,88 

 4,82 4,88 

(4,82х5x18+4,88х7x12)/(5х18+7x12)= 4,85 
 

Табела 9.3. Просечни резултати студентског вредновања препоручене литературе 

на студијском програму Управљање пословањем 

 

Укупна оцена препоручене литературе на студијском програму Управљање 

пословањем износи 4,85. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да 

процене коректан одговор на неко од питања која се тичу препоручене литературе 

износи 19,16%. Појединачне оцене препоручене литературе на овом студијском 

програму крећу се у рангу од 4,63 до 5,00, услед чега нема потребе за предлагањем и 

спровођењем корективних мера. 

 

Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе на студијском 

програму Управљање пословањем приказани су у следећој табели. 

 

Оцењиване категорије 
Укупна оцена 

Прва 

година 

Друга 

година 

1. Стандарди и поступци обезбеђења квалитета 4,56 4,91 
2. Квалитет студијских програма 4,47 4,90 
3. Квалитет наставног процеса 4,67 5,00 
4. Квалитет издавачког и стручног рада 4,52 4,96 
5. Квалитет студената 4,68 4,96 
6. Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса 4,34 5,00 
7. Квалитет управљања школом и квалитет ненаставне подршке 4,75 4,92 
8. Квалитет простора и опреме 4,47 4,91 
9. Улога студената у самовредновању и провери квалитета 4,75 5,00 
10. Систематско праћење и периодична провера квалитета 4,78 5,00 
 4,61 4,95 

(4,61x18+4,95x12)/30= 4,74 
 

Табела 9.4. Просечни резултати студентског вредновања квалитета установе  

на студијском програму Управљање пословањем 

 

Укупна оцена квалитета установе на студијском програму Управљање 

пословањем износи 4,74. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да 

процене коректан одговор на неко од питања која се тичу квалитета установе износи 

9,3%. 
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Збирни резултати представљени су следећом табелом. 
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ОСС 
1. Рачунарство и информатика 54 4,37  21 4,39  17 4,42  17 4,52 
2. Финансије и рачуноводство 70 4,48  20 4,41  20 4,40  20 4,58 
3. Финансије и рачуноводство – 
ВШЈ Јагодина 

19 4,41  12 4,28  12 4,29  12 4,34 

4. Порези и царина 66 4,26 21 4,22 20 4,32 20 4,56 
5. Порези и царина – ВШЈ 
Димитровград 

17 4,37 11 4,30 11 4,26 11 4,50 

6. Пословна економија 25 4,49 18 4,50 18 4,46 18 4,61 
7. Туризам 25 4,43 19 4,40 19 4,42 19 4,55 

Укупно ОСС 276 4,40 122 4,36 117 4,38 117 4,54 

ССС 
1. Примењене информационе 
технологије 

13 4,53 5 4,53 5 4,57 5 4,68 

2. Савремено управљање 
корпорацијама 

11 4,72 5 4,67 5 4,58 5 4,59 

3. Управљање јавним 
финансијама 

11 4,72 5 4,50 5 4,60 5 4,58 

Укупно ССС 35 4,66 15 4,57 15 4,58 15 4,62 
МСС 
Управљање пословањем 30 4,81 12 4,69 12 4,85 12 4,74 

Укупно МСС 30 4,81 12 4,69 12 4,85 12 4,74 
  

Укупно (ОСС+ССС+МСС) 341 4,46 149 4,41 144 4,44 144 4,57 
 

Табела 10. Просечни резултати студентског вредновања на свим студијским програмима  

Одсека Висока пословна школа Блаце 

 

На основу података из табеле 1.1, табеле 2.1.1, табеле 2.1.2, табеле 3.1.1, табеле 

3.1.2, табеле 4.1, табеле 5.1, табеле 6.1, табеле 7.1, табеле 8.1, табеле 9.1 и табеле 10, 

просечна оцена рада наставника и сарадника ангажованих у Одеску ВПШ Блаце (и 

у ВШЈ Јагодина и Димитровград) током летњег семестра 2021/2022. школске године на 

свим студијским програмима и на свим степенима студија износи 4,46. Укупан број 

наставника и сарадника који су учествовали у извођењу наставе износи 41 (Прилог 2.). 

Појединачне оцене рада наставника и сарадника на свим студијским програмима крећу 

се у рангу од 3,13 до 5,00, док се збирне просечне оцене наставника и сарадника на 

свим предметима које су држали у летњем семестру крећу у рангу од 3,94 до 4,89, 

услед чега нема потребе за предлагањем и спровођењем корективних мера, а у складу 

са Чланом 9. Правилника о обезбеђењу, контроли и унапређењу квалитета Академије 

струковних студија Јужна Србија. 

 



На основу података из табеле 1.2, табеле 2.2.1, табеле 2.2.2, табеле 3.2.1, табеле 

3.2.2, табеле 4.2, табеле 5.2, табеле 6.2, табеле 7.2, табеле 8.2, табеле 9.2 и табеле 10, 

просечна оцена предмета у целини у Одеску ВПШ Блаце (и у ВШЈ Јагодина и 

Димитровград) на свим студијским програмима и на свим степенима студија износи 

4,41. Појединачне оцене предмета у целини на свим студијским програмима крећу се у 

рангу од 3,29 до 5,00, услед чега нема потребе за предлагањем и спровођењем 

корективних мера. 

 

На основу података из табеле 1.3, табеле 2.3.1, табеле 2.3.2, табеле 3.3.1, табеле 

3.3.2, табеле 4.3, табеле 5.3, табеле 6.3, табеле 7.3, табеле 8.3, табеле 9.3 и табеле 10, 

просечна оцена препоручене литературе у Одеску ВПШ Блаце (и у ВШЈ Јагодина и 

Димитровград) на свим студијским програмима и на свим степенима студија износи 

4,44. Појединачне оцене препоручене литературе на свим студијским програмима 

крећу се у рангу од 3,66 до 5,00, услед чега нема потребе за предлагањем и 

спровођењем корективних мера. 

 

На основу података из табеле 1.4, табеле 2.4.1, табеле 2.4.2, табеле 3.4.1, табеле 

3.4.2, табеле 4.4, табеле 5.4, табеле 6.4, табеле 7.4, табеле 8.4, табеле 9.4 и табеле 10, 

просечна оцена квалитета установе на свим студијским програмима и на свим 

степенима студија у Одсеку ВПШ Блаце (и у ВШЈ Јагодина и Димитровград) износи 

4,57. Проценат у којем су се студенти изјаснили да не могу да процене коректан 

одговор на неко од питања која се тичу квалитета установе износи 7,96%.  

 

У наставку овог извештаја налазе се резултати анкетних листића (Прилог 1) који су 

добијени обрадом података након спроведеног анкетирања, а на основу којих је 

сачињен овај извештај, као и збирне просечне оцене за сваког од наставника и 

сарадника (Прилог 2) ангажованих у настави током летњег семестра школске 

2021/2022. године. 

 

 

Извештај сачинила: 

Поткомисија за самовредновање и унутрашње  

обезбеђење квалитета Одсека за пословне студије Блаце 

 

____________________________________ 

др Александра Јевтовић, председник 

 

____________________________________ 

др Марко Гашић, члан 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 1: 

 

 Резултати анкетних листова 
Летњи семестар школске 2021/2022. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 

Подаци о студентима – 20 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 11 Пол      М 13 / Ж 7 
 

Име и презиме наставника: др Виолета Милићевић Предмет: Практична настава 1 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,33 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,12 3 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,11 2 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,16 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,06 4 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,22 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,68 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,22 2 

Просек: 4,24 10,63% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,58 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,32 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,29 3 

Просек: 4,4 8,33% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,33 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,05 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,17 2 

Просек: 4,18 8,33% 

 

  



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 

Подаци о студентима – 20 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 11 Пол      М 13 / Ж 7 
 

Име и презиме наставника: др Зоран Јовановић Предмет: Увод у програмирање 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,21 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,22 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,38 4 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,41 3 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,56 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,31 4 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,56 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,37 1 

Просек: 4,38 11,88% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,56 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,63 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,47 1 

Просек: 4,55 6,67% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,25 4 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,44 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,53 1 

Просек: 4,41 11,67% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 

Подаци о студентима – 20 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 11 Пол      М 13 / Ж 7 
 

Име и презиме наставника: др Виолета Милићевић Предмет: Основи електротехнике и електронике 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,00 3 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,00 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,26 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,88 3 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,28 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,33 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,41 3 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,11 1 

Просек: 4,16 10% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,37 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,39 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,37 1 

Просек: 4,38 6,67% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,17 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,06 3 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,42 1 

Просек: 4,22 10% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 

Подаци о студентима – 20 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 11 Пол      М 13 / Ж 7 
 

Име и презиме наставника: др Наташа Контрец Предмет: Дискретна математика 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,61 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,24 3 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,53 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,61 2 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,35 3 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,61 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,58 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,41 3 

Просек: 4,49 10,63% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,58 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,47 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,61 2 

Просек: 4,55 6,67% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,61 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,42 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,41 3 

Просек: 4,48 10% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 

Подаци о студентима – 20 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 11 Пол      М 13 / Ж 7 
 

Име и презиме наставника: др Александра Јевтовић Предмет: Социологија 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,82 3 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,56 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,41 3 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,56 2 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,56 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,35 3 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,68 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,58 1 

Просек: 4,57 10,63% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,53 3 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,47 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,63 1 

Просек: 4,54 8,33% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,35 3 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,42 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,47 1 

Просек: 4,41 8,33% 

 

 



 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 

                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 

Подаци о студентима – 20 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   

Година студија    I Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 11 Пол      М 13 / Ж 7 

 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 

квалитета 
4,53 1 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,22 2 

Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 

применити у практичне сврхе 
4,26 1 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 

предмета на самом студијском програму  
4,32 1 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 

похађам 
4,18 3 

Просек: 4,25  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка наставе 4,37 1 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 

са студентима  
4,37 1 

Просек: 4,37  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,19 4 

Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,42 1 

Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,53 1 

Просек: 4,38  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,32 1 

Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,42 1 

Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 

др.) 
4,42 1 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,53 1 

Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 

испиту су у доброј пропорцији 
4,58 1 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 

учешћа у процесу одлучивања 
4,41 3 

Просек: 4,45  

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 

РЕСУРСА 
Просечна оцена 

не могу да 

проценим 

Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање градива 

у потребној количини и на време 
4,28 2 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,61 2 

Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,35 3 

Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,35 3 

Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,41 3 

Просек: 4,4  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,28 2 

Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,39 2 

Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 

Академије и Председник Академије)  
4,39 2 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,50 2 

Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 

Одсека) 
4,50 2 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,59 3 

Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,50 2 

Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,50 4 

Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,53 3 



Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,39 2 

Просек: 4,46  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 

осталих облика наставе 
4,59 3 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 

извођење наставе 
4,41 3 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 

како би се те информације користиле у образовне сврхе 
4,61 2 

Просек: 4,54  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,61 2 

Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 

одсека 
4,53 3 

Просек: 4,57  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,44 4 

Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 

самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  
4,56 2 

Просек: 4,5  

   

Укупан просек: 4,43 10,53% 

 

 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 

Подаци о студентима – 16 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 10 / самофинансирање 6 Пол      М 12 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Зоран Јовановић Предмет: Релационе базе података 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,33 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,00 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,33 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,60 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,53 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,38 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,50 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,31 0 

Просек: 4,37 3,13% 
 

Име и презиме сарадника/асистента: др Бојан Васовић 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,07 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,47 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,07 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,14 2 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,27 1 

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,33 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
4,13 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
4,13 0 

Просек: 4,2 7,03% 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,19 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,50 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,20 1 

Просек: 4,3 2,08% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,40 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,33 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,53 1 

Просек: 4,42 6,25% 



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 

Подаци о студентима – 16 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 10 / самофинансирање 6 Пол      М 12 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Зоран Јовановић Предмет: Алгоритми и структура података 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,13 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,13 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,25 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,47 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,27 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,25 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,50 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,27 1 

Просек: 4,28 3,13% 
 

Име и презиме сарадника/асистента: Срећко Стаменковић 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,25 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,25 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,31 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,31 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,25 0 

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,31 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
4,31 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
4,13 0 

Просек: 4,27 0,0% 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,25 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,31 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,60 1 

Просек: 4,39 2,08% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,53 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,60 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,67 1 

Просек: 4,6 6,25% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 

Подаци о студентима – 16 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 10 / самофинансирање 6 Пол      М 12 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: Милица Спасић Стојковић Предмет: Енглески језик 2 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,13 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,47 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,43 2 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,33 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,63 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,19 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,47 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,31 0 

Просек: 4,37 4,69% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,13 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,38 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,33 1 

Просек: 4,28 4,17% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,53 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,40 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,87 1 

Просек: 4,6 6,25% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 

Подаци о студентима – 16 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 10 / самофинансирање 6 Пол      М 12 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Александар Закић Предмет: Администрирање рачунарских мрежа 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,13 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
3,80 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 3,93 2 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,27 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,25 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,07 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,19 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,13 0 

Просек: 4,1 4,69% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,13 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,33 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
3,93 1 

Просек: 4,13 4,17% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,47 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,47 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,73 1 

Просек: 4,56 6,25% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 

Подаци о студентима – 16 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 10 / самофинансирање 6 Пол      М 12 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Оливер Поповић Предмет: Мобилно рачунарство 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,79 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,36 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,60 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,33 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,47 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,50 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,56 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,56 0 

Просек: 4,52 5,47% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,31 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,56 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,40 1 

Просек: 4,42 2,08% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,53 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,60 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,80 1 

Просек: 4,64 6,25% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 

Подаци о студентима – 16 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 10 / самофинансирање 6 Пол      М 12 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Зоран Јовановић Предмет: Веб дизајн 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,20 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,31 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,47 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,21 2 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,50 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,75 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,56 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,56 0 

Просек: 4,45 3,13% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,20 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,56 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,27 1 

Просек: 4,34 4,17% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,53 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,53 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,80 1 

Просек: 4,62 6,25% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 

Подаци о студентима – 16 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 10 / самофинансирање 6 Пол      М 12 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: Срећко Стаменковић Предмет: Стручна пракса 1 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,13 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,44 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,29 2 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,47 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,63 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,50 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,38 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,50 0 

Просек: 4,42 3,13% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,44 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,44 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,33 1 

Просек: 4,4 2,08% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,53 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,53 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,80 1 

Просек: 4,62 6,25% 



 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 

                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 

Подаци о студентима – 16 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   

Година студија    II Начин студирања        буџет 10 / самофинансирање 6 Пол      М 12 / Ж 4 

 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 

квалитета 
4,63 0 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,63 0 

Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 

применити у практичне сврхе 
4,63 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 

предмета на самом студијском програму  
4,63 0 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 

похађам 
4,63 0 

Просек: 4,63  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка наставе 4,63 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 

са студентима  
4,60 1 

Просек: 4,62  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,60 1 

Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,60 1 

Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,60 1 

Просек: 4,6  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,60 1 

Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,60 1 

Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 

др.) 
4,63 0 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,63 0 

Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 

испиту су у доброј пропорцији 
4,63 0 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 

учешћа у процесу одлучивања 
4,63 0 

Просек: 4,62  

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 

РЕСУРСА 
Просечна оцена 

не могу да 

проценим 

Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање градива 

у потребној количини и на време 
4,63 0 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,63 0 

Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,60 1 

Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,60 1 

Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,60 1 

Просек: 4,61  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,60 1 

Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,60 1 

Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 

Академије и Председник Академије)  
4,60 1 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,63 0 

Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 

Одсека) 
4,63 0 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,63 0 

Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,63 0 

Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,63 0 

Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,63 0 



Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,60 1 

Просек: 4,62  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 

осталих облика наставе 
4,60 1 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 

извођење наставе 
4,60 1 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 

како би се те информације користиле у образовне сврхе 
4,60 1 

Просек: 4,6  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 5,00 1 

Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 

одсека 
4,60 1 

Просек: 4,8  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,50 0 

Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 

самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  
4,50 0 

Просек: 4,5  

   

Укупан просек: 4,62 2,96% 

 

 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 

Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 9 Пол      М 12 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: др Милан Делетић Предмет: Електронско пословање 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,44 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,27 3 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,25 2 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,29 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,29 4 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,38 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,65 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,38 2 

Просек: 4,37 11,81% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,20 3 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,41 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,47 1 

Просек: 4,36 9,26% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,13 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,29 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,35 1 

Просек: 4,26 7,41% 

 

  



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 

Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 9 Пол      М 12 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: др Александар Закић Предмет: Безбедност у рачунарским мрежама 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,24 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,25 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,43 4 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,47 3 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,63 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,21 4 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,53 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,29 1 

Просек: 4,38 12,5% 
 

Име и презиме сарадника/асистента: др Бојан Васовић 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,76 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,53 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,47 3 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,59 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,41 1 

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,33 3 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
4,53 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
4,59 1 

Просек: 4,53 8,33% 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,35 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,27 3 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,41 1 

Просек: 4,34 9,26% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,18 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,13 3 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,35 1 

Просек: 4,22 9,26% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 

Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 9 Пол      М 12 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: др Зоран Јовановић Предмет: Пројектовање информационих система 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,13 3 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,12 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,41 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,00 3 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,50 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,50 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,47 3 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,24 1 

Просек: 4,3 11,11% 
 

Име и презиме сарадника/асистента: др Бојан Васовић 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,50 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,53 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,47 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,56 2 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,41 1 

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,41 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
4,56 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
4,53 1 

Просек: 4,5 7,64% 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,59 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,41 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,33 3 

Просек: 4,44 9,26% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,24 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,35 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,47 1 

Просек: 4,35 5,56% 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 

Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 9 Пол      М 12 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: др Бојан Васовић Предмет: Стручна пракса 2 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,80 3 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,50 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,33 3 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,50 2 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,56 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,27 3 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,65 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,53 1 

Просек: 4,52 11,81% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,24 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,31 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,47 1 

Просек: 4,34 7,41% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,29 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,24 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,38 2 

Просек: 4,3 7,41% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 

Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 9 Пол      М 12 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: др Наташа Новаковић Божић Предмет: Пословне комуникације 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,56 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,20 3 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,53 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,63 2 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,33 3 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,56 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,53 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,33 3 

Просек: 4,46 11,81% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,31 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,41 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,41 1 

Просек: 4,38 7,41% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,07 3 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,47 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,53 1 

Просек: 4,36 9,26% 



 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 

                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА) 

 

Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   

Година студија    III Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 9 Пол      М 12 / Ж 6 

 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 

квалитета 
4,19 2 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,56 2 

Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 

применити у практичне сврхе 
4,31 2 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 

предмета на самом студијском програму  
4,31 2 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 

похађам 
4,38 2 

Просек: 4,39  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка наставе 4,19 2 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 

са студентима  
4,31 2 

Просек: 4,25  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,31 2 

Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,44 2 

Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,44 2 

Просек: 4,4  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,53 3 

Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,44 2 

Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 

др.) 
4,47 3 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,63 2 

Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 

испиту су у доброј пропорцији 
4,44 2 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 

учешћа у процесу одлучивања 
4,69 2 

Просек: 4,53  

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 

РЕСУРСА 
Просечна оцена 

не могу да 

проценим 

Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање градива 

у потребној количини и на време 
4,38 2 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,69 2 

Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,69 2 

Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,63 2 

Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,40 3 

Просек: 4,56  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,50 2 

Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,69 2 

Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 

Академије и Председник Академије)  
4,50 2 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,63 2 

Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 

Одсека) 
4,53 1 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,35 1 

Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,29 1 

Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,59 1 

Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,47 1 



Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,78 0 

Просек: 4,53  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 

осталих облика наставе 
4,67 0 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 

извођење наставе 
4,83 0 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 

како би се те информације користиле у образовне сврхе 
4,83 0 

Просек: 4,78  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,72 0 

Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 

одсека 
4,83 0 

Просек: 4,78  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,72 0 

Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 

самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  
4,56 0 

Просек: 4,64  

   

Укупан просек: 4,52 8,48% 

 

 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 32 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 12 / самофинансирање 20 Пол      М 18 / Ж 14 
 

Име и презиме наставника: мр Гордана Прлинчевић Предмет: Квантитативне методе 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,41 3 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,34 3 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,40 2 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,59 3 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,52 3 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,67 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,47 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,40 2 

Просек: 4,48 7,81% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,53 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,67 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,27 2 

Просек: 4,49 6,25% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,50 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,28 3 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,38 3 

Просек: 4,39 8,33% 

 

  



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 32 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 12 / самофинансирање 20 Пол      М 18 / Ж 14 
 

Име и презиме наставника: др Марина Јововић Предмет: Економика предузећа 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,43 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,23 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,60 2 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,59 3 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,34 3 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,60 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,33 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,60 2 

Просек: 4,47 7,03% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,57 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,50 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,57 2 

Просек: 4,55 6,25% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,47 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,40 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,53 2 

Просек: 4,47 6,25% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 32 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 12 / самофинансирање 20 Пол      М 18 / Ж 14 
 

Име и презиме наставника: др Сретко Рибаћ Предмет: Рачуноводство 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,00 6 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,15 5 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,22 5 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,92 6 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,15 6 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,31 6 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,32 7 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,40 7 

Просек: 4,18 18,75% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,28 7 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,24 7 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,16 7 

Просек: 4,23 21,88% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,35 6 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,16 7 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,32 4 

Просек: 4,28 17,71% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 32 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 12 / самофинансирање 20 Пол      М 18 / Ж 14 
 

Име и презиме наставника: др Велимир Делетић Предмет: Практична настава 2 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,39 4 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,39 4 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,10 2 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,31 3 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,21 3 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,45 3 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,46 4 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,25 4 

Просек: 4,32 10,55% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,43 4 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,21 4 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,39 4 

Просек: 4,34 12,5% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,43 4 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,36 4 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,31 3 

Просек: 4,37 11,46% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 32 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 12 / самофинансирање 20 Пол      М 18 / Ж 14 
 

Име и презиме наставника: др Александра Јевтовић Предмет: Социологија 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,74 5 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,18 4 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,54 4 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,38 3 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,59 3 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,66 3 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,55 3 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,59 3 

Просек: 4,53 10,94% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,41 3 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,66 3 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,52 3 

Просек: 4,53 9,38% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,52 3 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,38 3 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,41 3 

Просек: 4,44 9,38% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 32 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 12 / самофинансирање 20 Пол      М 18 / Ж 14 
 

Име и презиме наставника: др Милица Круљ Младеновић Предмет: Основи права 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,23 6 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,44 7 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,00 6 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,38 6 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,35 6 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,33 5 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,50 6 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,37 5 

Просек: 4,33 18,36% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,56 5 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,41 5 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,26 5 

Просек: 4,41 15,63% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,22 5 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,23 6 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,46 4 

Просек: 4,3 15,63% 



 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 

                            (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 32 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   

Година студија    I Начин студирања        буџет 12 / самофинансирање 20 Пол      М 18 / Ж 14 

 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 

квалитета 
4,55 3 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,43 4 

Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 

применити у практичне сврхе 
4,32 4 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 

предмета на самом студијском програму  
4,61 4 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 

похађам 
4,43 4 

Просек: 4,45  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка наставе 4,50 4 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 

са студентима  
4,50 4 

Просек: 4,5  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,33 5 

Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,46 4 

Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,43 4 

Просек: 4,41  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,57 4 

Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,57 4 

Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 

др.) 
4,63 5 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,57 4 

Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 

испиту су у доброј пропорцији 
4,59 5 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 

учешћа у процесу одлучивања 
4,67 5 

Просек: 4,6  

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 

РЕСУРСА 
Просечна оцена 

не могу да 

проценим 

Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање градива 

у потребној количини и на време 
4,46 4 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,59 5 

Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,33 5 

Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,56 5 

Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,56 5 

Просек: 4,5  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,63 5 

Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,50 6 

Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 

Академије и Председник Академије)  
4,59 5 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,75 4 

Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 

Одсека) 
4,75 4 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,83 3 

Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,76 3 

Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,55 3 

Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,52 3 



Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,52 1 

Просек: 4,64  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 

осталих облика наставе 
4,65 1 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 

извођење наставе 
4,69 0 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 

како би се те информације користиле у образовне сврхе 
4,69 0 

Просек: 4,68  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,81 0 

Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 

одсека 
4,80 2 

Просек: 4,81  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,79 4 

Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 

самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  
4,79 4 

Просек: 4,79  

   

Укупан просек: 4,59 11,43% 

 

 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 20 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 8 / самофинансирање 12 Пол      М 9 / Ж 11 
 

Име и презиме наставника: др Ивана Нешић Предмет: Енглески језик 2 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,44 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,19 4 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,76 3 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,94 3 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,81 4 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,89 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,39 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,38 4 

Просек: 4,6 14,38% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,37 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,26 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,26 1 

Просек: 4,3 5% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,47 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,56 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,58 1 

Просек: 4,54 6,67% 

 

  



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 20 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 8 / самофинансирање 12 Пол      М 9 / Ж 11 
 

Име и презиме наставника: др Јасминка Ђуровић Предмет: Контрола и ревизија 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,53 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,56 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,69 4 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,76 3 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,79 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,67 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,32 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,58 1 

Просек: 4,61 9,38% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,28 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,32 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,53 1 

Просек: 4,38 6,67% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,53 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,47 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,53 1 

Просек: 4,51 5% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 20 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 8 / самофинансирање 12 Пол      М 9 / Ж 11 
 

Име и презиме наставника: мр Добрица Радовановић Предмет: Практична настава 3 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,38 4 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,59 3 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,82 3 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,69 7 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,89 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,72 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,25 4 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,89 1 

Просек: 4,65 15,63% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,47 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,19 4 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,50 2 

Просек: 4,39 11,67% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,42 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,39 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,33 2 

Просек: 4,38 8,33% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 20 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 8 / самофинансирање 12 Пол      М 9 / Ж 11 
 

Име и презиме наставника: др Јелена Величковић Предмет: Банкарство 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,67 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,75 4 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,76 3 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,88 4 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,67 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,68 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,42 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,72 2 

Просек: 4,69 11,88% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,42 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,33 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,61 2 

Просек: 4,45 8,33% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,26 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,53 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,42 1 

Просек: 4,4 5% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 20 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 8 / самофинансирање 12 Пол      М 9 / Ж 11 
 

Име и презиме наставника: др Милица Круљ Младеновић Предмет: Осигурање 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
5,00 4 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,58 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,57 6 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,94 4 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,47 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,63 4 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,74 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,37 1 

Просек: 4,66 13,75% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,27 5 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,28 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,53 1 

Просек: 4,36 13,33% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,47 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,58 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,44 2 

Просек: 4,5 6,67% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 20 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 8 / самофинансирање 12 Пол      М 9 / Ж 11 
 

Име и презиме наставника: др Небојша Митић Предмет: Управљачко рачуноводство 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,69 4 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,58 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 4 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,69 4 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,32 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,68 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,72 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,32 1 

Просек: 4,63 11,25% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,44 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,17 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,44 2 

Просек: 4,35 10% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,42 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,58 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,56 2 

Просек: 4,52 6,67% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 20 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 8 / самофинансирање 12 Пол      М 9 / Ж 11 
 

Име и презиме наставника: др Небојша Митић Предмет: Трговинско рачуноводство 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,37 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,38 4 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,88 3 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,95 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,38 4 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,79 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,53 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,13 4 

Просек: 4,55 11,88% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,37 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,42 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,47 1 

Просек: 4,42 5% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,37 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,47 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,44 2 

Просек: 4,43 6,67% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 20 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 8 / самофинансирање 12 Пол      М 9 / Ж 11 
 

Име и презиме наставника: др Јелена Раичевић Предмет: Стручна пракса 1 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,26 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,63 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,75 4 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,84 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,58 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,76 3 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,47 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,44 2 

Просек: 4,59 8,75% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,22 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,58 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,47 1 

Просек: 4,42 6,67% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,37 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,58 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,67 2 

Просек: 4,54 6,67% 

 



 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 

                            (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 20 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   

Година студија    II Начин студирања        буџет 8 / самофинансирање 12 Пол      М 9 / Ж 11 

 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 

квалитета 
4,53 3 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,47 3 

Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 

применити у практичне сврхе 
4,56 2 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 

предмета на самом студијском програму  
4,67 2 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 

похађам 
4,79 1 

Просек: 4,62  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка наставе 4,74 1 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 

са студентима  
4,78 2 

Просек: 4,76  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,83 2 

Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,83 2 

Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,78 2 

Просек: 4,81  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,78 2 

Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,67 2 

Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 

др.) 
4,41 3 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,63 4 

Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 

испиту су у доброј пропорцији 
4,68 1 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 

учешћа у процесу одлучивања 
4,70 0 

Просек: 4,65  

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 

РЕСУРСА 
Просечна оцена 

не могу да 

проценим 

Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање градива 

у потребној количини и на време 
4,70 0 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,70 0 

Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,84 1 

Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,70 0 

Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,82 3 

Просек: 4,75  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,63 4 

Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,63 4 

Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 

Академије и Председник Академије)  
4,65 3 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,37 1 

Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 

Одсека) 
4,67 2 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,37 1 

Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,67 2 

Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,37 1 

Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,37 1 



Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,37 1 

Просек: 4,51  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 

осталих облика наставе 
4,40 0 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 

извођење наставе 
4,70 0 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 

како би се те информације користиле у образовне сврхе 
4,40 0 

Просек: 4,5  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,70 0 

Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 

одсека 
4,40 0 

Просек: 4,55  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,40 0 

Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 

самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  
4,40 0 

Просек: 4,4  

   

Укупан просек: 4,61 7,37% 

 

 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 9 Пол      М 11 / Ж 7 
 

Име и презиме наставника: др Марко Закић Предмет: Електронско пословање 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,47 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,29 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,44 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,59 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,53 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,67 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,33 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,56 0 

Просек: 4,49 2,78% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,39 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,61 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,28 0 

Просек: 4,43 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,44 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,17 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,39 0 

Просек: 4,33 0,0% 

 

  



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 9 Пол      М 11 / Ж 7 
 

Име и презиме наставника: др Наташа Новаковић Божић Предмет: Пословне комуникације 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,28 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,11 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,56 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,47 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,35 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,56 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,22 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,56 0 

Просек: 4,39 1,39% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,39 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,50 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,44 0 

Просек: 4,44 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,44 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,22 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,44 0 

Просек: 4,37 0,0% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 9 Пол      М 11 / Ж 7 
 

Име и презиме наставника: др Небојша Митић Предмет: Информациони системи у рачуноводству 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,19 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,25 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,38 2 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,33 3 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,27 3 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,50 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,38 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,50 2 

Просек: 4,35 12,5% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,33 3 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,25 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,31 2 

Просек: 4,3 12,96% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,38 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,13 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,28 0 

Просек: 4,26 7,41% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 9 Пол      М 11 / Ж 7 
 

Име и презиме наставника: др Соња Доганџић Предмет: Предузетништво 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,59 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,53 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,22 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,65 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,53 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,56 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,56 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,50 0 

Просек: 4,52 2,78% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,41 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,39 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,44 0 

Просек: 4,41 1,85% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,44 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,33 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,39 0 

Просек: 4,39 0,0% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 9 Пол      М 11 / Ж 7 
 

Име и презиме наставника: др Владимир Младеновић Предмет: Интернет банкарство 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,81 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,41 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,38 2 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,53 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,59 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,67 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,78 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,61 0 

Просек: 4,6 4,86% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,56 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,61 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,44 0 

Просек: 4,54 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,50 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,33 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,39 0 

Просек: 4,41 0,0% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 9 Пол      М 11 / Ж 7 
 

Име и презиме наставника: др Јелена Раичевић Предмет: Стручна пракса 2 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,31 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,47 3 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 3,94 2 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,31 2 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,31 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,41 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,47 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,59 1 

Просек: 4,35 9,72% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,59 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,35 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,35 1 

Просек: 4,43 5,56% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,12 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,13 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,50 0 

Просек: 4,25 5,56% 



 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 

                            (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   

Година студија    III Начин студирања        буџет 9 / самофинансирање 9 Пол      М 11 / Ж 7 

 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 

квалитета 
4,56 0 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,41 1 

Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 

применити у практичне сврхе 
4,24 1 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 

предмета на самом студијском програму  
4,59 1 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 

похађам 
4,35 1 

Просек: 4,4  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка наставе 4,35 1 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 

са студентима  
4,41 1 

Просек: 4,38  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,24 1 

Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,35 1 

Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,35 1 

Просек: 4,31  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,47 1 

Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,47 1 

Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 

др.) 
4,56 2 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,47 1 

Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 

испиту су у доброј пропорцији 
4,50 2 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 

учешћа у процесу одлучивања 
4,65 1 

Просек: 4,52  

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 

РЕСУРСА 
Просечна оцена 

не могу да 

проценим 

Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање градива 

у потребној количини и на време 
4,47 1 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,71 1 

Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,41 1 

Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,71 1 

Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,71 1 

Просек: 4,6  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,65 1 

Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,44 2 

Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 

Академије и Председник Академије)  
4,47 1 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,71 1 

Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 

Одсека) 
4,53 1 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,65 1 

Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,56 0 

Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,39 0 

Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,33 0 



Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,61 0 

Просек: 4,53  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 

осталих облика наставе 
4,44 0 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 

извођење наставе 
4,72 0 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 

како би се те информације користиле у образовне сврхе 
4,61 0 

Просек: 4,59  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,83 0 

Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 

одсека 
4,83 0 

Просек: 4,83  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,72 0 

Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 

самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  
4,83 0 

Просек: 4,78  

   

Укупан просек: 4,53 4,24% 

 

 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ЈАГОДИНА 

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 7 Пол      М 1 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: Милица Спасић Стојковић Предмет: Енглески језик 2 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,43 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,71 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,71 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,71 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,57 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,57 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,43 0 

Просек: 4,64 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,43 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,43 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,71 0 

Просек: 4,52 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,71 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,29 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,29 0 

Просек: 4,43 0,0% 

 

  



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ЈАГОДИНА 

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 7 Пол      М 1 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: др Јасминка Ђуровић Предмет: Контрола и ревизија 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,57 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,43 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,43 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,00 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
3,86 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,43 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,71 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,14 0 

Просек: 4,32 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,14 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
3,71 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,43 0 

Просек: 4,09 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,71 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,29 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,29 0 

Просек: 4,43 0,0% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ЈАГОДИНА 

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 7 Пол      М 1 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: мр Добрица Радовановић Предмет: Практична настава 3 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
3,43 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
3,86 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,29 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,57 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
3,57 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
3,86 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
3,14 0 

Просек: 3,72 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
3,86 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
3,71 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
3,57 0 

Просек: 3,71 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
3,57 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 3,71 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
3,71 0 

Просек: 3,66 0,0% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ЈАГОДИНА 

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 7 Пол      М 1 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: др Јелена Величковић Предмет: Банкарство 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,14 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,57 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,71 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,86 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,29 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,43 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,57 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,14 0 

Просек: 4,34 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,43 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,43 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,43 0 

Просек: 4,43 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,57 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,29 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,29 0 

Просек: 4,38 0,0% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ЈАГОДИНА 

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 7 Пол      М 1 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: др Милица Круљ Младеновић Предмет: Осигурање 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
5,00 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
5,00 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,71 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,71 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,57 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,57 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,71 0 

Просек: 4,78 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,43 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,43 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,57 0 

Просек: 4,48 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,71 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,29 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,29 0 

Просек: 4,43 0,0% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ЈАГОДИНА 

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 7 Пол      М 1 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: мр Добрица Радовановић Предмет: Стручна пракса 1 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,43 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
3,86 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,14 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,57 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
3,57 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
3,71 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
3,29 0 

Просек: 3,82 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
3,86 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
3,71 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,43 0 

Просек: 4 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,43 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,29 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,29 0 

Просек: 4,34 0,0% 



 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ЈАГОДИНА 

 

 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 

                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 7 Пол      М 1 / Ж 6 

 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 

квалитета 
4,71 0 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,71 0 

Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 

применити у практичне сврхе 
4,57 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 

предмета на самом студијском програму  
4,57 0 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 

похађам 
4,43 0 

Просек: 4,57  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка наставе 4,57 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 

са студентима  
4,29 0 

Просек: 4,43  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,71 0 

Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,57 0 

Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,57 0 

Просек: 4,62  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,57 0 

Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,57 0 

Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 

др.) 
4,43 0 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,57 0 

Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 

испиту су у доброј пропорцији 
4,57 0 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 

учешћа у процесу одлучивања 
4,43 0 

Просек: 4,52  

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 

РЕСУРСА 
Просечна оцена 

не могу да 

проценим 

Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање градива 

у потребној количини и на време 
4,14 0 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,29 0 

Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,29 0 

Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 3,71 0 

Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,43 0 

Просек: 4,17  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,43 0 

Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,00 0 

Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 

Академије и Председник Академије)  
4,14 0 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,43 0 

Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 

Одсека) 
4,43 0 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,00 0 

Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,00 0 

Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,00 0 

Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 3,57 0 



Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,57 0 

Просек: 4,16  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 

осталих облика наставе 
4,43 0 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 

извођење наставе 
4,43 0 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 

како би се те информације користиле у образовне сврхе 
4,43 0 

Просек: 4,43  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,71 0 

Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 

одсека 
4,43 0 

Просек: 4,57  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,29 0 

Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 

самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  
4,43 0 

Просек: 4,36  

   

Укупан просек: 4,38 0,00% 

 

 

  



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ЈАГОДИНА 

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 13 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 13 Пол      М 3 / Ж 9 
 

Име и презиме наставника: др Марко Закић Предмет: Електронско пословање 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,50 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,18 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,45 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,60 2 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,64 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,83 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,33 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,58 0 

Просек: 4,51 6,73% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,25 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,50 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,25 0 

Просек: 4,33 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,33 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,17 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,58 0 

Просек: 4,36 0,0% 

 

  



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ЈАГОДИНА 

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 13 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 13 Пол      М 3 / Ж 9 
 

Име и презиме наставника: др Наташа Новаковић Божић Предмет: Пословне комуникације 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,33 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,17 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,50 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,64 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,45 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,67 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,17 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,50 0 

Просек: 4,43 1,92% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,25 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,42 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,25 0 

Просек: 4,31 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,25 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,17 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,50 0 

Просек: 4,31 0,0% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ЈАГОДИНА 

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 13 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 13 Пол      М 3 / Ж 9 
 

Име и презиме наставника: др Небојша Митић Предмет: Информациони системи у рачуноводству 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,10 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,00 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,20 2 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,33 3 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,33 3 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,60 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,20 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,40 2 

Просек: 4,27 17,31% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,10 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,30 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,00 2 

Просек: 4,13 15,38% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,10 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,00 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,40 2 

Просек: 4,17 15,38% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ЈАГОДИНА 

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 13 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 13 Пол      М 3 / Ж 9 
 

Име и презиме наставника: др Соња Доганџић Предмет: Предузетништво 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,55 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,45 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,50 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,82 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,64 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,67 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,50 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,50 0 

Просек: 4,58 3,85% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,25 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,50 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,33 0 

Просек: 4,36 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,33 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,25 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,50 0 

Просек: 4,36 0,0% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ЈАГОДИНА 

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 13 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 13 Пол      М 3 / Ж 9 
 

Име и презиме наставника: др Владимир Младеновић Предмет: Интернет банкарство 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,70 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,55 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,55 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,64 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,73 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,83 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,83 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,58 0 

Просек: 4,68 5,77% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,50 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,75 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,25 0 

Просек: 4,5 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,33 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,17 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,58 0 

Просек: 4,36 0,0% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ЈАГОДИНА 

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 13 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 13 Пол      М 3 / Ж 9 
 

Име и презиме наставника: мр Добрица Радовановић Предмет: Стручна пракса 2 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,40 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,40 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,40 2 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,40 2 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,40 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,45 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,45 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,55 1 

Просек: 4,43 12,5% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,45 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,45 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,09 1 

Просек: 4,33 7,69% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,09 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,09 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,55 1 

Просек: 4,24 7,69% 



 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ЈАГОДИНА 

 

 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 

                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО) 

 

Подаци о студентима – 13 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   

Година студија    III Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 13 Пол      М 3 / Ж 9 

 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 

квалитета 
4,25 0 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,42 0 

Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 

применити у практичне сврхе 
4,00 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 

предмета на самом студијском програму  
4,33 0 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 

похађам 
4,33 0 

Просек: 4,27  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка наставе 4,42 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 

са студентима  
4,50 0 

Просек: 4,46  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,18 1 

Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,33 0 

Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,33 0 

Просек: 4,28  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,42 0 

Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,42 0 

Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 

др.) 
4,33 0 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,25 0 

Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 

испиту су у доброј пропорцији 
4,42 0 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 

учешћа у процесу одлучивања 
4,33 0 

Просек: 4,36  

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 

РЕСУРСА 
Просечна оцена 

не могу да 

проценим 

Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање градива 

у потребној количини и на време 
4,25 0 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,25 0 

Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,27 1 

Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,17 0 

Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,18 1 

Просек: 4,22  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,33 0 

Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,33 0 

Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 

Академије и Председник Академије)  
4,33 0 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,33 0 

Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 

Одсека) 
4,33 0 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,33 0 

Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,33 0 

Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,18 1 

Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,33 0 



Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,33 0 

Просек: 4,32  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 

осталих облика наставе 
4,33 0 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 

извођење наставе 
4,25 0 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 

како би се те информације користиле у образовне сврхе 
4,25 0 

Просек: 4,28  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,33 0 

Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 

одсека 
4,25 0 

Просек: 4,29  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,42 0 

Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 

самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  
4,33 0 

Просек: 4,38  

   

Укупан просек: 4,31 0,81% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 26 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 10 / самофинансирање 16 Пол      М 10 / Ж 16 
 

Име и презиме наставника: мр Гордана Прлинчевић Предмет: Квантитативне методе 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,25 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,26 3 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,32 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,50 2 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,54 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,56 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,40 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,40 1 

Просек: 4,4 6,25% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,48 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,56 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
3,92 1 

Просек: 4,32 3,85% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,52 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,32 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,44 1 

Просек: 4,43 3,85% 

 

  



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 26 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 10 / самофинансирање 16 Пол      М 10 / Ж 16 
 

Име и презиме наставника: др Љубиша Милачић Предмет: Економика предузећа 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,12 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,12 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,52 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,54 2 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,29 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,50 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,20 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,56 1 

Просек: 4,36 5,29% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,48 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,33 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,38 2 

Просек: 4,4 6,41% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,44 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,32 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,52 1 

Просек: 4,43 3,85% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 26 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 10 / самофинансирање 16 Пол      М 10 / Ж 16 
 

Име и презиме наставника: др Небојша Митић Предмет: Рачуноводство 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,04 3 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,26 3 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,39 3 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,14 4 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,32 4 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,43 3 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,43 3 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,52 3 

Просек: 4,32 12,5% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,35 3 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,27 4 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,00 3 

Просек: 4,21 12,82% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,43 3 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,22 3 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,36 1 

Просек: 4,34 8,97% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 26 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 10 / самофинансирање 16 Пол      М 10 / Ж 16 
 

Име и презиме наставника: др Данило Обрадовић Предмет: Практична настава 2 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,42 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,52 3 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,24 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,50 2 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,38 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,56 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,52 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,20 1 

Просек: 4,42 6,25% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,48 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,21 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,28 1 

Просек: 4,32 5,13% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,48 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,36 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,44 1 

Просек: 4,43 3,85% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 26 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 10 / самофинансирање 16 Пол      М 10 / Ж 16 
 

Име и презиме наставника: др Александра Јевтовић Предмет: Социологија 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,73 4 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,21 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,35 3 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,22 3 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,57 3 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,68 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,48 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,52 1 

Просек: 4,47 8,65% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,40 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,54 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,36 1 

Просек: 4,43 5,13% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,52 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,40 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,44 1 

Просек: 4,45 3,85% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 26 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 10 / самофинансирање 16 Пол      М 10 / Ж 16 
 

Име и презиме наставника: др Милица Круљ Младеновић Предмет: Основи права 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,13 3 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,41 4 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,04 3 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,30 3 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,35 3 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,29 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,50 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,42 2 

Просек: 4,31 10,58% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,58 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,35 3 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,18 4 

Просек: 4,37 11,54% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,29 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,27 4 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,48 1 

Просек: 4,35 8,97% 



 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 

                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 26 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   

Година студија    I Начин студирања        буџет 10 / самофинансирање 16 Пол      М 10 / Ж 16 

 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 

квалитета 
4,48 1 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,30 3 

Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 

применити у практичне сврхе 
4,35 3 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 

предмета на самом студијском програму  
4,63 2 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 

похађам 
4,43 3 

Просек: 4,43  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка наставе 4,43 3 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 

са студентима  
4,48 3 

Просек: 4,46  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,38 2 

Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,46 2 

Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,46 2 

Просек: 4,43  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,54 2 

Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,54 2 

Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 

др.) 
4,61 3 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,54 2 

Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 

испиту су у доброј пропорцији 
4,55 4 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 

учешћа у процесу одлучивања 
4,57 3 

Просек: 4,56  

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 

РЕСУРСА 
Просечна оцена 

не могу да 

проценим 

Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање градива 

у потребној количини и на време 
4,46 2 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,61 3 

Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,43 3 

Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,58 2 

Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,58 2 

Просек: 4,53  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,57 3 

Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,48 5 

Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 

Академије и Председник Академије)  
4,54 2 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,52 1 

Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 

Одсека) 
4,61 3 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,60 1 

Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,12 1 

Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,64 1 

Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,30 3 



Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,64 1 

Просек: 4,5  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 

осталих облика наставе 
4,64 1 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 

извођење наставе 
4,60 1 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 

како би се те информације користиле у образовне сврхе 
4,61 3 

Просек: 4,62  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,64 1 

Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 

одсека 
4,38 2 

Просек: 4,51  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,65 0 

Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 

самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  
4,43 3 

Просек: 4,54  

   

Укупан просек: 4,51 8,50% 

 

 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 25 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 12 / самофинансирање 13 Пол      М 10 / Ж 15 
 

Име и презиме наставника: Милица Спасић Стојковић Предмет: Енглески језик 2 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
3,87 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
3,74 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,00 3 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,32 3 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,14 4 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,09 3 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
3,96 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,09 3 

Просек: 4,03 11% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,10 5 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,00 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,19 4 

Просек: 4,1 14,67% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,00 3 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,25 5 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,16 6 

Просек: 4,14 18,67% 

 

  



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 25 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 12 / самофинансирање 13 Пол      М 10 / Ж 15 
 

Име и презиме наставника: др Бојан Коцић Предмет: Царински систем и политика 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,13 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
3,86 3 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 3,96 2 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,82 3 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,10 4 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,22 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,23 3 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
3,95 4 

Просек: 4,03 11,5% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,00 4 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,09 3 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,05 4 

Просек: 4,05 14,67% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,15 5 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,15 5 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,21 6 

Просек: 4,17 21,33% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 25 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 12 / самофинансирање 13 Пол      М 10 / Ж 15 
 

Име и презиме наставника: Марија Стојиљковић Предмет: Практична настава 3 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
3,64 3 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,14 3 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 3,86 3 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,82 3 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,09 3 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
3,73 3 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,00 3 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,09 3 

Просек: 3,92 12% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,18 3 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
3,71 4 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
3,95 3 

Просек: 3,95 13,33% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,05 4 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,05 6 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,10 4 

Просек: 4,07 18,67% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 25 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 12 / самофинансирање 13 Пол      М 10 / Ж 15 
 

Име и презиме наставника: др Јасминка Ђуровић Предмет: Утврђивање и наплата јавних прихода 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,00 3 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
3,77 3 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 3,64 3 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,14 3 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,05 3 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
3,91 3 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
3,78 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
3,95 3 

Просек: 3,91 11,5% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,10 4 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,04 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,04 2 

Просек: 4,06 10,67% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,10 4 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,19 4 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,11 6 

Просек: 4,13 18,67% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 25 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 12 / самофинансирање 13 Пол      М 10 / Ж 15 
 

Име и презиме наставника: др Марија Марчетић 

Предмет: Међународни транспорт, шпедиција и 

осигурање 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,19 4 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,05 3 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,14 3 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,86 3 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,10 4 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,13 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,09 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,17 2 

Просек: 4,09 11% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
3,77 3 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,09 3 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,00 3 

Просек: 3,95 12% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,09 3 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,32 6 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,14 4 

Просек: 4,18 17,33% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 25 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 12 / самофинансирање 13 Пол      М 10 / Ж 15 
 

Име и презиме наставника: др Јасминка Ђуровић Предмет: Контрола и ревизија 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
3,90 4 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
3,91 3 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,00 4 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,90 5 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,19 4 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,14 4 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
3,95 4 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,19 4 

Просек: 4,02 16% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,00 5 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
3,95 4 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,10 4 

Просек: 4,02 17,33% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,05 6 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,28 7 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,17 7 

Просек: 4,17 26,67% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 25 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 12 / самофинансирање 13 Пол      М 10 / Ж 15 
 

Име и презиме наставника: Јована Анђелковић Предмет: Стручна пракса 1 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,22 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,39 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,14 4 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,32 3 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,64 3 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,48 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,39 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,30 2 

Просек: 4,36 10% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
3,90 4 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,30 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,26 2 

Просек: 4,15 10,67% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,38 4 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,40 5 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,36 3 

Просек: 4,38 16% 



 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 

                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 25 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   

Година студија    II Начин студирања        буџет 12 / самофинансирање 13 Пол      М 10 / Ж 15 

 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 

квалитета 
4,43 4 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,48 4 

Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 

применити у практичне сврхе 
4,48 4 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 

предмета на самом студијском програму  
4,45 3 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 

похађам 
4,43 4 

Просек: 4,46  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка наставе 4,45 3 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 

са студентима  
4,43 4 

Просек: 4,44  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,40 5 

Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,45 3 

Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,48 4 

Просек: 4,44  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,52 4 

Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,52 4 

Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 

др.) 
4,52 4 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,00 3 

Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 

испиту су у доброј пропорцији 
4,52 4 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 

учешћа у процесу одлучивања 
4,05 6 

Просек: 4,36  

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 

РЕСУРСА 
Просечна оцена 

не могу да 

проценим 

Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање градива 

у потребној количини и на време 
4,52 4 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,48 2 

Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,50 5 

Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,47 6 

Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,48 4 

Просек: 4,49  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,33 4 

Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,59 3 

Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 

Академије и Председник Академије)  
4,38 4 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,68 6 

Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 

Одсека) 
4,89 6 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,84 6 

Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,94 7 

Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,94 7 

Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,63 6 



Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,68 6 

Просек: 4,69  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 

осталих облика наставе 
4,84 6 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 

извођење наставе 
4,78 7 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 

како би се те информације користиле у образовне сврхе 
4,83 7 

Просек: 4,82  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,74 6 

Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 

одсека 
4,78 7 

Просек: 4,76  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,83 7 

Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 

самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  
4,89 7 

Просек: 4,86  

   

Укупан просек: 4,57 19,58% 

 

 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 15 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 7 / самофинансирање 8 Пол      М 8 / Ж 7 
 

Име и презиме наставника: др Наташа Новаковић Божић Предмет: Пословне комуникације 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,21 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
3,93 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,21 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,50 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,36 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,21 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,40 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,13 0 

Просек: 4,24 4,17% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,13 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,00 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,20 0 

Просек: 4,11 2,22% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,50 3 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,31 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,69 2 

Просек: 4,5 15,56% 

 

  



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 15 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 7 / самофинансирање 8 Пол      М 8 / Ж 7 
 

Име и презиме наставника: др Владимир Младеновић Предмет: Електронско пословање 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,27 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,29 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,47 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,64 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,46 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,40 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,67 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,43 1 

Просек: 4,45 4,17% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,36 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,33 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,67 0 

Просек: 4,45 2,22% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,15 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,38 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,38 2 

Просек: 4,3 13,33% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 15 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 7 / самофинансирање 8 Пол      М 8 / Ж 7 
 

Име и презиме наставника: др Милица Круљ Младеновић Предмет: Управно право 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,14 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,64 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,62 2 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,46 2 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,60 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,20 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,50 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,40 0 

Просек: 4,45 5,83% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,40 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,33 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,27 0 

Просек: 4,33 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,46 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,31 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,54 2 

Просек: 4,44 13,33% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 15 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 7 / самофинансирање 8 Пол      М 8 / Ж 7 
 

Име и презиме наставника: др Марија Марчетић Предмет: Царински управни поступак 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,64 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,29 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,23 2 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,64 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,53 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,43 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,53 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,60 0 

Просек: 4,49 5% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,40 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,14 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,40 0 

Просек: 4,31 2,22% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,23 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,46 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,38 2 

Просек: 4,36 13,33% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 15 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 7 / самофинансирање 8 Пол      М 8 / Ж 7 
 

Име и презиме наставника: др Љубиша Милачић Предмет: Финансијски менаџмент 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,46 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,17 3 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,43 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,14 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,21 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,40 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,33 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,29 1 

Просек: 4,3 7,5% 
 

Име и презиме сарадника/асистента: др Милош Дашић 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,21 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,40 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,67 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,38 2 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,21 1 

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,43 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
4,23 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
4,50 1 

Просек: 4,38 6,67% 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,07 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,13 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,33 0 

Просек: 4,18 2,22% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,23 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,42 3 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,62 2 

Просек: 4,42 15,56% 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 15 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 7 / самофинансирање 8 Пол      М 8 / Ж 7 
 

Име и презиме наставника: др Марија Марчетић Предмет: Царинско и девизно пословање 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,31 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,40 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,57 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,31 2 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,47 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,87 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,57 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,60 0 

Просек: 4,51 5% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,47 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,20 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,47 0 

Просек: 4,38 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,38 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,46 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,69 2 

Просек: 4,51 13,33% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 15 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 7 / самофинансирање 8 Пол      М 8 / Ж 7 
 

Име и презиме наставника: Марија Стојиљковић Предмет: Стручна пракса 2 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,50 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,73 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,46 2 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,64 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,80 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,57 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,40 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,67 0 

Просек: 4,6 4,17% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,53 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,38 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,73 0 

Просек: 4,55 4,44% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,15 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,50 3 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,62 2 

Просек: 4,42 15,56% 



 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 

                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 15 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   

Година студија    III Начин студирања        буџет 7 / самофинансирање 8 Пол      М 8 / Ж 7 

 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 

квалитета 
4,38 2 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,43 1 

Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 

применити у практичне сврхе 
4,57 1 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 

предмета на самом студијском програму  
4,43 1 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 

похађам 
4,57 1 

Просек: 4,5  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка наставе 4,36 1 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 

са студентима  
4,14 1 

Просек: 4,25  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,14 1 

Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,50 1 

Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,29 1 

Просек: 4,31  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,79 1 

Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,64 1 

Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 

др.) 
4,79 1 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,79 1 

Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 

испиту су у доброј пропорцији 
4,64 1 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 

учешћа у процесу одлучивања 
4,79 1 

Просек: 4,74  

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 

РЕСУРСА 
Просечна оцена 

не могу да 

проценим 

Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање градива 

у потребној количини и на време 
4,64 1 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,50 1 

Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,69 2 

Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,71 1 

Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,71 1 

Просек: 4,65  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,71 1 

Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,71 1 

Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 

Академије и Председник Академије)  
4,71 1 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,71 1 

Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 

Одсека) 
4,71 1 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,79 1 

Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,71 1 

Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,79 1 

Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,79 1 



Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,79 1 

Просек: 4,74  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 

осталих облика наставе 
4,79 1 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 

извођење наставе 
4,79 1 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 

како би се те информације користиле у образовне сврхе 
4,79 1 

Просек: 4,79  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,79 1 

Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 

одсека 
4,57 1 

Просек: 4,68  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,14 1 

Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 

самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  
4,36 1 

Просек: 4,25  

   

Укупан просек: 4,61 7,02% 

 

 

 



  

  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ДИМИТРОВГРАД 

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 7 Пол      М 2 / Ж 5 
 

Име и презиме наставника: др Ивана Нешић Предмет: Енглески језик 2 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,71 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,71 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,57 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,43 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,43 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,71 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,57 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,71 0 

Просек: 4,61 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,57 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
5,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,67 1 

Просек: 4,75 4,76% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,50 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 3,83 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,17 1 

Просек: 4,17 14,29% 

 



  

  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ДИМИТРОВГРАД 

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 7 Пол      М 2 / Ж 5 
 

Име и презиме наставника: др Бојан Коцић Предмет: Царински систем и политика 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,86 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,71 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,71 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,71 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,71 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,57 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,86 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,86 0 

Просек: 4,75 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,71 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,86 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
5,00 0 

Просек: 4,86 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,86 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,43 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,57 0 

Просек: 4,62 0,0% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ДИМИТРОВГРАД 

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 7 Пол      М 2 / Ж 5 
 

Име и презиме наставника: Марија Стојиљковић Предмет: Практична настава 3 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
3,43 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
3,43 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 3,43 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,43 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
3,71 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
3,67 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,00 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
3,50 1 

Просек: 3,58 7,14% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
3,50 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
3,50 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
3,67 1 

Просек: 3,56 14,29% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
3,71 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 3,67 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
3,67 1 

Просек: 3,68 9,52% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ДИМИТРОВГРАД 

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 7 Пол      М 2 / Ж 5 
 

Име и презиме наставника: др Марија Марчетић 

Предмет: Међународни транспорт, шпедиција и 

осигурање 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
3,43 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
3,43 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 3,57 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,43 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
3,71 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
3,67 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,20 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
3,50 1 

Просек: 3,62 7,14% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
3,50 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
3,33 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
3,50 1 

Просек: 3,44 14,29% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
3,67 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 3,83 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
3,71 0 

Просек: 3,74 9,52% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ДИМИТРОВГРАД 

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 7 Пол      М 2 / Ж 5 
 

Име и презиме наставника: др Јасминка Ђуровић Предмет: Контрола и ревизија 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,71 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,57 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,57 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,71 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,71 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,71 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,57 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,57 0 

Просек: 4,64 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,57 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,43 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,29 0 

Просек: 4,43 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,29 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,71 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,86 0 

Просек: 4,62 0,0% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ДИМИТРОВГРАД 

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 7 Пол      М 2 / Ж 5 
 

Име и презиме наставника: Марија Стојиљковић Предмет: Стручна пракса 1 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,50 3 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,25 3 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,25 3 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,50 3 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,75 3 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,75 3 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,50 3 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,25 3 

Просек: 4,47 42,86% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,25 3 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,25 3 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,00 2 

Просек: 4,17 38,1% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
3,75 3 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,67 4 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,33 1 

Просек: 4,25 38,1% 



 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ДИМИТРОВГРАД 

 

 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 

                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ДИМИТРОВГРАД) 

 

Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 7 Пол      М 2 / Ж 5 

 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 

квалитета 
4,33 1 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 3,83 1 

Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 

применити у практичне сврхе 
4,29 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 

предмета на самом студијском програму  
4,67 1 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 

похађам 
4,71 0 

Просек: 4,38  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка наставе 5,00 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 

са студентима  
4,71 0 

Просек: 4,86  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,67 1 

Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 5,00 0 

Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 5,00 0 

Просек: 4,89  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 5,00 1 

Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 5,00 1 

Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 

др.) 
5,00 1 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 5,00 1 

Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 

испиту су у доброј пропорцији 
5,00 0 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 

учешћа у процесу одлучивања 
4,71 0 

Просек: 4,95  

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 

РЕСУРСА 
Просечна оцена 

не могу да 

проценим 

Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање градива 

у потребној количини и на време 
4,33 1 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,29 0 

Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,14 0 

Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,00 0 

Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,29 0 

Просек: 4,21  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,67 1 

Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,67 1 

Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 

Академије и Председник Академије)  
4,71 0 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,67 1 

Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 

Одсека) 
4,67 1 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,71 0 

Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,71 0 

Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,14 0 

Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,43 0 



Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,29 0 

Просек: 4,57  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 

осталих облика наставе 
4,43 0 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 

извођење наставе 
4,29 0 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 

како би се те информације користиле у образовне сврхе 
4,57 0 

Просек: 4,43  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,86 0 

Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 

одсека 
4,80 2 

Просек: 4,83  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,80 2 

Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 

самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  
4,80 2 

Просек: 4,8  

   

Укупан просек: 4,61 7,14% 

 

 

 

  



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ДИМИТРОВГРАД 

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 10 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 10 Пол      М 6 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Наташа Новаковић Божић Предмет: Пословне комуникације 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,10 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,56 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,56 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,50 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,56 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,56 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,70 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,60 0 

Просек: 4,52 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,60 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,30 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,22 1 

Просек: 4,37 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,30 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,30 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,30 0 

Просек: 4,3 0,0% 

 

  



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ДИМИТРОВГРАД 

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 10 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 10 Пол      М 6 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Марко Закић Предмет: Електронско пословање 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,10 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,10 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,56 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,67 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,56 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,56 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,70 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,30 0 

Просек: 4,44 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,50 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,50 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,22 1 

Просек: 4,41 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,30 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,30 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,20 0 

Просек: 4,27 0,0% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ДИМИТРОВГРАД 

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 10 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 10 Пол      М 6 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Марија Марчетић Предмет: Царински управни поступак 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,20 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,10 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,50 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,44 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,56 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,67 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,70 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,20 0 

Просек: 4,42 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,30 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,50 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,50 0 

Просек: 4,43 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,30 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,30 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,30 0 

Просек: 4,3 0,0% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ДИМИТРОВГРАД 

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 10 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 10 Пол      М 6 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Марија Марчетић Предмет: Царинско и девизно пословање 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,10 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,30 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,40 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,44 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,44 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,67 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,70 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,20 0 

Просек: 4,41 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,40 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,20 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,60 0 

Просек: 4,4 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,70 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,20 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,30 0 

Просек: 4,4 0,0% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ДИМИТРОВГРАД 

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 10 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 10 Пол      М 6 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: Марија Стојиљковић Предмет: Стручна пракса 2 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,44 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,20 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,40 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,44 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,44 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,56 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,70 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,20 0 

Просек: 4,42 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,40 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,20 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,40 0 

Просек: 4,33 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,60 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,30 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,20 0 

Просек: 4,37 0,0% 



 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА - ШЈ ДИМИТРОВГРАД 

 

 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 

                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОРЕЗИ И ЦАРИНА) 

 

Подаци о студентима – 10 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   

Година студија    III Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 10 Пол      М 6 / Ж 4 

 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 

квалитета 
4,30 0 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,00 0 

Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 

применити у практичне сврхе 
4,00 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 

предмета на самом студијском програму  
4,10 0 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 

похађам 
4,10 0 

Просек: 4,05  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка наставе 4,20 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 

са студентима  
4,20 0 

Просек: 4,2  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,00 0 

Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,40 0 

Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,30 0 

Просек: 4,23  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,20 0 

Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,30 0 

Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 

др.) 
4,30 0 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,50 0 

Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 

испиту су у доброј пропорцији 
4,40 0 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 

учешћа у процесу одлучивања 
4,40 0 

Просек: 4,35  

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 

РЕСУРСА 
Просечна оцена 

не могу да 

проценим 

Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање градива 

у потребној количини и на време 
4,44 1 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,67 1 

Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,56 1 

Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,56 1 

Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,44 1 

Просек: 4,53  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,44 1 

Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,56 1 

Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 

Академије и Председник Академије)  
4,44 1 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,56 1 

Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 

Одсека) 
4,56 1 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,56 1 

Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,56 1 

Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,56 1 

Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,56 1 



Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,67 1 

Просек: 4,55  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 

осталих облика наставе 
4,67 1 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 

извођење наставе 
4,56 1 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 

како би се те информације користиле у образовне сврхе 
4,67 1 

Просек: 4,63  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,67 1 

Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 

одсека 
4,56 1 

Просек: 4,62  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,44 1 

Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 

самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  
4,44 1 

Просек: 4,44  

   

Укупан просек: 4,42 5,79% 

 

 

 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 

Подаци о студентима – 9 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 9 Пол      М 1 / Ж 8 
 

Име и презиме наставника: мр Гордана Прлинчевић Предмет: Квантитативне методе 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,89 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,78 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,89 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,78 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,67 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,89 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,89 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,89 0 

Просек: 4,84 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,89 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
5,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,78 0 

Просек: 4,89 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,67 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,63 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,63 1 

Просек: 4,64 7,41% 

 

  



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 

Подаци о студентима – 9 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 9 Пол      М 1 / Ж 8 
 

Име и презиме наставника: др Љубиша Милачић Предмет: Економика предузећа 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
5,00 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
5,00 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,00 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,78 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,89 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
5,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
5,00 0 

Просек: 4,96 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
5,00 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
5,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
5,00 0 

Просек: 5 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,78 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,89 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,89 0 

Просек: 4,85 0,0% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 

Подаци о студентима – 9 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 9 Пол      М 1 / Ж 8 
 

Име и презиме наставника: др Сретко Рибаћ Предмет: Рачуноводство 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
3,25 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
3,33 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 3,56 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 2,78 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
3,44 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
3,63 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,00 3 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
3,71 2 

Просек: 3,46 9,72% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
3,29 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
3,14 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
3,71 2 

Просек: 3,38 22,22% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
3,75 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 3,86 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
3,86 2 

Просек: 3,82 18,52% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 

Подаци о студентима – 9 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 9 Пол      М 1 / Ж 8 
 

Име и презиме наставника: др Милан Делетић Предмет: Практична настава 2 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
3,00 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
3,13 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 3,22 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 2,78 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
3,00 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
3,13 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
3,67 3 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
3,14 2 

Просек: 3,13 11,11% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
3,29 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
3,14 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
3,43 2 

Просек: 3,29 22,22% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
3,86 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 3,86 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
3,75 1 

Просек: 3,82 18,52% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 

Подаци о студентима – 9 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 9 Пол      М 1 / Ж 8 
 

Име и презиме наставника: др Александра Јевтовић Предмет: Социологија 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,88 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,88 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,78 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,78 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,78 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,88 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,88 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,88 1 

Просек: 4,84 6,94% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,88 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
5,00 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,75 1 

Просек: 4,88 11,11% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,75 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,75 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,88 1 

Просек: 4,79 11,11% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 

Подаци о студентима – 9 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 9 Пол      М 1 / Ж 8 
 

Име и презиме наставника: др Милица Круљ Младеновић Предмет: Основи права 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,75 5 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,60 4 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,60 4 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,60 4 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,60 4 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
5,00 4 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,75 5 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,60 4 

Просек: 4,69 47,22% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,60 4 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,80 4 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,71 2 

Просек: 4,7 37,04% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,60 4 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,60 4 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,67 3 

Просек: 4,62 40,74% 



 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 

                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 

Подаци о студентима – 9 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 9 Пол      М 1 / Ж 8 

 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 

квалитета 
4,75 1 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,25 1 

Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 

применити у практичне сврхе 
4,44 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 

предмета на самом студијском програму  
4,63 1 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 

похађам 
4,67 0 

Просек: 4,5  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка наставе 4,89 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 

са студентима  
4,67 0 

Просек: 4,78  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,50 1 

Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,78 0 

Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,78 0 

Просек: 4,69  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,88 1 

Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,88 1 

Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 

др.) 
4,88 1 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,88 1 

Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 

испиту су у доброј пропорцији 
4,89 0 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 

учешћа у процесу одлучивања 
4,86 2 

Просек: 4,88  

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 

РЕСУРСА 
Просечна оцена 

не могу да 

проценим 

Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање градива 

у потребној количини и на време 
4,38 1 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,38 1 

Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,13 1 

Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,00 1 

Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,25 1 

Просек: 4,23  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,71 2 

Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,63 1 

Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 

Академије и Председник Академије)  
4,75 1 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,63 1 

Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 

Одсека) 
4,63 1 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,67 0 

Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,67 0 

Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,22 0 

Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,11 0 



Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,33 0 

Просек: 4,54  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 

осталих облика наставе 
4,33 0 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 

извођење наставе 
4,33 0 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 

како би се те информације користиле у образовне сврхе 
4,56 0 

Просек: 4,41  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,78 0 

Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 

одсека 
4,71 2 

Просек: 4,75  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,71 2 

Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 

самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  
4,71 2 

Просек: 4,71  

   

Укупан просек: 4,58 7,89% 

 

 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 

Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 1 / самофинансирање 6 Пол      М 2 / Ж 5 
 

Име и презиме наставника: др Ивана Нешић Предмет: Енглески језик 2 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,86 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,71 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,86 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,71 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,57 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,86 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,86 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,86 0 

Просек: 4,79 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,86 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
5,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,71 0 

Просек: 4,86 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,57 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,67 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,50 1 

Просек: 4,58 9,52% 

 

  



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 

Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 1 / самофинансирање 6 Пол      М 2 / Ж 5 
 

Име и презиме наставника: др Велимир Делетић Предмет: Управљачки информациони системи 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
5,00 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,86 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,00 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,71 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,86 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
5,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,86 0 

Просек: 4,91 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
5,00 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
5,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,86 0 

Просек: 4,95 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,71 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,86 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,86 0 

Просек: 4,81 0,0% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 

Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 1 / самофинансирање 6 Пол      М 2 / Ж 5 
 

Име и презиме наставника: др Соња Златанов Предмет: Практична настава 3 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,00 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
3,86 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,00 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,57 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,00 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,17 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,40 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,40 2 

Просек: 4,05 10,71% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,40 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,40 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,40 2 

Просек: 4,4 28,57% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,33 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,60 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,60 2 

Просек: 4,51 23,81% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 

Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 1 / самофинансирање 6 Пол      М 2 / Ж 5 
 

Име и презиме наставника: др Велимир Делетић Предмет: Пословно одлучивање у организацији 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,00 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,00 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 3,86 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,57 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
3,86 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,17 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,40 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,20 2 

Просек: 4,01 12,5% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,40 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,40 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,20 2 

Просек: 4,33 28,57% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,60 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,60 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,33 1 

Просек: 4,51 23,81% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 

Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 1 / самофинансирање 6 Пол      М 2 / Ж 5 
 

Име и презиме наставника: др Небојша Митић Предмет: Управљачко рачуноводство 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,67 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,67 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,71 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,71 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,71 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,83 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,83 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,67 1 

Просек: 4,73 8,93% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,83 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
5,00 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,67 1 

Просек: 4,83 14,29% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,67 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,67 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,83 1 

Просек: 4,72 14,29% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 

Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 1 / самофинансирање 6 Пол      М 2 / Ж 5 
 

Име и презиме наставника: др Соња Златанов Предмет: Стручна пракса 1 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,80 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,60 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,60 2 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,60 2 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,60 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
5,00 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,75 3 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,60 2 

Просек: 4,69 30,36% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,60 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,80 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,60 2 

Просек: 4,67 28,57% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,60 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,60 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,60 2 

Просек: 4,6 28,57% 



 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 

                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 

Подаци о студентима – 7 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   

Година студија    II Начин студирања        буџет 1 / самофинансирање 6 Пол      М 2 / Ж 5 

 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 

квалитета 
4,83 1 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,67 1 

Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 

применити у практичне сврхе 
4,43 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 

предмета на самом студијском програму  
4,43 0 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 

похађам 
4,57 0 

Просек: 4,53  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка наставе 4,86 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 

са студентима  
4,57 0 

Просек: 4,72  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,40 2 

Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,71 0 

Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,71 0 

Просек: 4,61  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,86 0 

Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,86 0 

Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 

др.) 
4,86 0 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,71 0 

Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 

испиту су у доброј пропорцији 
4,83 1 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 

учешћа у процесу одлучивања 
4,83 1 

Просек: 4,83  

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 

РЕСУРСА 
Просечна оцена 

не могу да 

проценим 

Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање градива 

у потребној количини и на време 
4,14 0 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,00 1 

Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,00 1 

Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 3,83 1 

Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 3,83 1 

Просек: 3,96  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,50 1 

Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,83 1 

Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 

Академије и Председник Академије)  
4,83 1 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,67 1 

Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 

Одсека) 
4,67 1 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,67 1 

Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,71 0 

Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,14 0 

Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 3,86 0 



Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,29 0 

Просек: 4,52  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 

осталих облика наставе 
4,29 0 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 

извођење наставе 
4,14 0 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 

како би се те информације користиле у образовне сврхе 
4,57 0 

Просек: 4,33  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,86 0 

Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 

одсека 
4,60 2 

Просек: 4,73  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,80 2 

Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 

самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  
4,80 2 

Просек: 4,8  

   

Укупан просек: 4,53 8,27% 

 

 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 

Подаци о студентима – 9 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 3 / самофинансирање 6 Пол      М 5 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Наташа Новаковић Божић Предмет: Пословне комуникације 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
5,00 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,67 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,78 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,50 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,89 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,78 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,89 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,78 0 

Просек: 4,79 4,17% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,56 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,78 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,44 0 

Просек: 4,59 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,33 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,44 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,33 0 

Просек: 4,37 0,0% 

 

  



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 

Подаци о студентима – 9 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 3 / самофинансирање 6 Пол      М 5 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Марко Закић Предмет: Електронско пословање 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,57 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,43 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,75 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,71 2 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,25 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,75 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,25 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,63 1 

Просек: 4,54 15,28% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,50 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,63 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,38 1 

Просек: 4,5 11,11% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,50 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,25 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,38 1 

Просек: 4,38 11,11% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 

Подаци о студентима – 9 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 3 / самофинансирање 6 Пол      М 5 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Ненад Михајлов Предмет: Организационо понашање 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,25 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,43 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,43 2 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,43 2 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,38 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,50 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,75 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,38 1 

Просек: 4,44 15,28% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,50 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,50 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,13 1 

Просек: 4,38 11,11% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,25 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,38 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,13 1 

Просек: 4,25 11,11% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 

Подаци о студентима – 9 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 3 / самофинансирање 6 Пол      М 5 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Соња Доганџић Предмет: Предузетништво 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
5,00 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,86 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,78 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,00 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,67 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,78 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,78 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,67 0 

Просек: 4,82 6,94% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,44 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,67 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,56 0 

Просек: 4,56 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,56 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,44 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,33 0 

Просек: 4,44 0,0% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 

Подаци о студентима – 9 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 3 / самофинансирање 6 Пол      М 5 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Кристина Цветковић Предмет: Логистика 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,75 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,38 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,38 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,75 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,89 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
5,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
5,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,44 0 

Просек: 4,7 5,56% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,56 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,78 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,56 0 

Просек: 4,63 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,56 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,44 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,22 0 

Просек: 4,41 0,0% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 

Подаци о студентима – 9 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 3 / самофинансирање 6 Пол      М 5 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Соња Златанов Предмет: Стручна пракса 2 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,56 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,25 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,50 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,38 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,44 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,56 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,56 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,67 0 

Просек: 4,49 4,17% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,33 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,33 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,44 0 

Просек: 4,37 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,33 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,44 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,44 0 

Просек: 4,4 0,0% 



 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 

                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА) 

 

Подаци о студентима – 9 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   

Година студија    III Начин студирања        буџет 3 / самофинансирање 6 Пол      М 5 / Ж 4 

 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 

квалитета 
4,78 0 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,56 0 

Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 

применити у практичне сврхе 
4,56 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 

предмета на самом студијском програму  
4,44 0 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 

похађам 
4,67 0 

Просек: 4,56  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка наставе 4,56 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 

са студентима  
4,67 0 

Просек: 4,62  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,67 0 

Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,67 0 

Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,67 0 

Просек: 4,67  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,44 0 

Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,56 0 

Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 

др.) 
4,56 0 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,56 0 

Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 

испиту су у доброј пропорцији 
4,56 0 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 

учешћа у процесу одлучивања 
4,78 0 

Просек: 4,58  

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 

РЕСУРСА 
Просечна оцена 

не могу да 

проценим 

Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање градива 

у потребној количини и на време 
4,78 0 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,56 0 

Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,56 0 

Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,67 0 

Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,78 0 

Просек: 4,67  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,78 0 

Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,56 0 

Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 

Академије и Председник Академије)  
4,56 0 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,78 0 

Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 

Одсека) 
4,56 0 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,78 0 

Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,78 0 

Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,56 0 

Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,56 0 



Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,56 0 

Просек: 4,65  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 

осталих облика наставе 
4,78 0 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 

извођење наставе 
5,00 0 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 

како би се те информације користиле у образовне сврхе 
4,78 0 

Просек: 4,85  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 5,00 0 

Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 

одсека 
5,00 0 

Просек: 5  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 5,00 0 

Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 

самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  
5,00 0 

Просек: 5  

   

Укупан просек: 4,68 0,00% 

 

 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 

Подаци о студентима – 6 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 6 Пол      М 2 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: мр Гордана Прлинчевић Предмет: Квантитативне методе 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,83 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,67 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,83 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,67 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,50 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,83 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,83 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,83 0 

Просек: 4,75 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,83 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
5,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,67 0 

Просек: 4,83 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,50 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,60 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,40 1 

Просек: 4,5 11,11% 

 

  



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 

Подаци о студентима – 6 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 6 Пол      М 2 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Марина Јововић Предмет: Економика предузећа 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
5,00 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
5,00 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,00 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,67 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,83 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
5,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
5,00 0 

Просек: 4,94 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
5,00 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
5,00 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
5,00 0 

Просек: 5 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,67 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,83 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,83 0 

Просек: 4,78 0,0% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 

Подаци о студентима – 6 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 6 Пол      М 2 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Небојша Митић Предмет: Рачуноводство 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
3,80 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
3,67 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 3,83 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,33 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
3,83 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,00 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,25 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,25 2 

Просек: 3,87 12,5% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,25 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,25 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,25 2 

Просек: 4,25 33,33% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,20 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,50 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,50 2 

Просек: 4,4 27,78% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 

Подаци о студентима – 6 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 6 Пол      М 2 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Милан Делетић Предмет: Практична настава 2 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
3,80 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,00 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 3,67 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,33 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
3,67 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,00 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,25 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,25 2 

Просек: 3,87 14,58% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,25 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,25 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,25 2 

Просек: 4,25 33,33% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,50 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,50 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,20 1 

Просек: 4,4 27,78% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 

Подаци о студентима – 6 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 6 Пол      М 2 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Александра Јевтовић Предмет: Социологија 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,80 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,80 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,67 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,67 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,67 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,80 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,80 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,80 1 

Просек: 4,75 10,42% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,80 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
5,00 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,80 1 

Просек: 4,87 16,67% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,60 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,60 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,80 1 

Просек: 4,67 16,67% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 

Подаци о студентима – 6 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 6 Пол      М 2 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Милица Круљ Младеновић Предмет: Основи права 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,75 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,50 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,50 2 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,50 2 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,50 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
5,00 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,67 3 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,50 2 

Просек: 4,62 35,42% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,50 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,75 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,50 2 

Просек: 4,58 33,33% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,50 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,50 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,50 2 

Просек: 4,5 33,33% 



 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 

                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 

Подаци о студентима – 6 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 6 Пол      М 2 / Ж 4 

 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 

квалитета 
4,80 1 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,60 1 

Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 

применити у практичне сврхе 
4,50 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 

предмета на самом студијском програму  
4,50 0 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 

похађам 
4,50 0 

Просек: 4,53  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка наставе 4,83 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 

са студентима  
4,67 0 

Просек: 4,75  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,40 1 

Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,67 0 

Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,67 0 

Просек: 4,58  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,83 0 

Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,83 0 

Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 

др.) 
4,83 0 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,83 0 

Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 

испиту су у доброј пропорцији 
4,83 0 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 

учешћа у процесу одлучивања 
4,80 1 

Просек: 4,83  

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 

РЕСУРСА 
Просечна оцена 

не могу да 

проценим 

Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање градива 

у потребној количини и на време 
4,17 0 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,00 1 

Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 3,80 1 

Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 3,80 1 

Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 3,80 1 

Просек: 3,91  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,60 1 

Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,80 1 

Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 

Академије и Председник Академије)  
4,80 1 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,60 1 

Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 

Одсека) 
4,60 1 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,67 0 

Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,67 0 

Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,00 0 

Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 3,83 0 



Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,17 0 

Просек: 4,47  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 

осталих облика наставе 
4,17 0 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 

извођење наставе 
4,17 0 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 

како би се те информације користиле у образовне сврхе 
4,50 0 

Просек: 4,28  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,83 0 

Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 

одсека 
4,75 2 

Просек: 4,79  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,75 2 

Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 

самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  
4,75 2 

Просек: 4,75  

   

Укупан просек: 4,51 8,33% 

 

 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 

Подаци о студентима – 10 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 5 / самофинансирање 5 Пол      М 6 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Соња Златанов Предмет: Практична настава 3 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
3,70 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
3,70 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,11 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,25 2 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,25 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,20 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,22 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,10 0 

Просек: 4,07 7,5% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
3,67 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,11 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,10 0 

Просек: 3,96 6,67% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
3,89 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,30 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
3,89 1 

Просек: 4,03 6,67% 

 

  



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

    (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 

Подаци о студентима – 10 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 5 / самофинансирање 5 Пол      М 6 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Ивана Нешић Предмет: Енглески језик 2 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
3,80 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,00 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,10 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,33 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,11 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
3,80 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,40 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,11 1 

Просек: 4,08 5% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
3,90 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,20 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,00 0 

Просек: 4,03 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,40 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,40 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,11 1 

Просек: 4,3 3,33% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

           (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 

Подаци о студентима – 10 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 5 / самофинансирање 5 Пол      М 6 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: Александра Ранковић Предмет: Пословни страни језик 1 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,00 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,20 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,50 2 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,33 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,30 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,00 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,33 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,30 0 

Просек: 4,25 6,25% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,30 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,20 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,00 0 

Просек: 4,17 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,50 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,00 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,22 1 

Просек: 4,24 6,67% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                   (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 

Подаци о студентима – 10 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 5 / самофинансирање 5 Пол      М 6 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Александра Јевтовић Предмет: Културна баштина и туризам 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,30 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,00 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 3,89 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,33 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,30 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,11 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,30 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,50 0 

Просек: 4,22 5% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,20 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,30 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,20 0 

Просек: 4,23 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,30 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,67 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,56 1 

Просек: 4,51 6,67% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                               (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 

Подаци о студентима – 10 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 5 / самофинансирање 5 Пол      М 6 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Марко Гашић Предмет: Менаџмент туристичких дестинација 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,67 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,50 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,44 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,33 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,22 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,20 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,50 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,60 0 

Просек: 4,43 7,5% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
3,90 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,30 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,00 1 

Просек: 4,07 3,33% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,40 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,11 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,56 1 

Просек: 4,36 6,67% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                               (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 

Подаци о студентима – 10 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 5 / самофинансирање 5 Пол      М 6 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Драган Турањанин 

Предмет: Управљање квалитетом туристичког 

призвода 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,11 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,00 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,11 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,00 3 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,20 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,40 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,44 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,20 0 

Просек: 4,18 7,5% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,10 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,13 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,11 1 

Просек: 4,11 10% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,33 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,22 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,67 1 

Просек: 4,41 10% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                               (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 

Подаци о студентима – 10 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 5 / самофинансирање 5 Пол      М 6 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Соња Златанов Предмет: Стручна пракса 1 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
3,89 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,20 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,00 2 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,25 2 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,20 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,40 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,22 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,20 0 

Просек: 4,17 7,5% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,00 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,11 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,22 1 

Просек: 4,11 10% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,56 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,33 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,67 1 

Просек: 4,52 10% 



 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 

                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 

Подаци о студентима – 10 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   

Година студија    II Начин студирања        буџет 5 / самофинансирање 5 Пол      М 6 / Ж 4 

 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 

квалитета 
4,44 1 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,44 1 

Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 

применити у практичне сврхе 
4,22 1 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 

предмета на самом студијском програму  
4,67 1 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 

похађам 
4,33 1 

Просек: 4,42  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка наставе 4,67 1 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 

са студентима  
4,67 1 

Просек: 4,67  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,44 1 

Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,44 1 

Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,44 1 

Просек: 4,44  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,78 1 

Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,89 1 

Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 

др.) 
4,89 1 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,78 1 

Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 

испиту су у доброј пропорцији 
4,78 1 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 

учешћа у процесу одлучивања 
4,67 1 

Просек: 4,8  

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 

РЕСУРСА 
Просечна оцена 

не могу да 

проценим 

Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање градива 

у потребној количини и на време 
4,70 0 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,60 0 

Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,60 0 

Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,70 0 

Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,60 0 

Просек: 4,64  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,70 0 

Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,67 1 

Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 

Академије и Председник Академије)  
4,56 1 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,56 1 

Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 

Одсека) 
4,56 1 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,56 1 

Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,56 1 

Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,60 0 

Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,60 0 



Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,60 0 

Просек: 4,6  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 

осталих облика наставе 
4,60 0 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 

извођење наставе 
4,70 0 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 

како би се те информације користиле у образовне сврхе 
4,60 0 

Просек: 4,63  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,67 1 

Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 

одсека 
4,56 1 

Просек: 4,62  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,56 1 

Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 

самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  
4,56 1 

Просек: 4,56  

   

Укупан просек: 4,60 6,84% 

 

 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 

Подаци о студентима – 9 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 3 / самофинансирање 6 Пол      М 5 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Наташа Новаковић Божић Предмет: Пословне комуникације 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
5,00 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,63 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,75 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,75 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,88 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
5,00 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,88 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,88 1 

Просек: 4,85 12,5% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,63 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,88 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,63 1 

Просек: 4,71 11,11% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,75 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,38 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,25 1 

Просек: 4,46 11,11% 

 

  



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 

Подаци о студентима – 9 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 3 / самофинансирање 6 Пол      М 5 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Владимир Младеновић Предмет: Електронско пословање 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,75 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,50 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,75 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,75 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,50 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,75 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,50 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,75 1 

Просек: 4,66 11,11% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,63 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,75 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,63 1 

Просек: 4,67 11,11% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,63 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,38 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,50 1 

Просек: 4,5 11,11% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 

Подаци о студентима – 9 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 3 / самофинансирање 6 Пол      М 5 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Марко Гашић Предмет: Селективни облици туризма 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,43 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,43 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,43 2 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,43 2 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,43 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,71 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,71 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,71 2 

Просек: 4,54 22,22% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,57 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,71 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,43 2 

Просек: 4,57 22,22% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,57 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,29 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,25 1 

Просек: 4,37 18,52% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 

Подаци о студентима – 9 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 3 / самофинансирање 6 Пол      М 5 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Горан Перић Предмет: Менаџмент угоститељства 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
5,00 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
5,00 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,75 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,00 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,75 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,75 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
5,00 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,75 1 

Просек: 4,88 13,89% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,63 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,88 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,75 1 

Просек: 4,75 11,11% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,75 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,50 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,38 1 

Просек: 4,54 11,11% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 

Подаци о студентима – 9 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 3 / самофинансирање 6 Пол      М 5 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Соња Доганџић Предмет: Предузетништво 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
5,00 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,38 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,63 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,75 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,88 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
5,00 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
5,00 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,75 1 

Просек: 4,8 12,5% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,63 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,88 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,63 1 

Просек: 4,71 11,11% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,75 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,38 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,38 1 

Просек: 4,5 11,11% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 

Подаци о студентима – 9 анонимно анкетираних 

Година студија    III Начин студирања        буџет 3 / самофинансирање 6 Пол      М 5 / Ж 4 
 

Име и презиме наставника: др Соња Златанов Предмет: Стручна пракса 2 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,43 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,43 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,43 2 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,43 2 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,43 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,43 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,43 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,71 2 

Просек: 4,47 22,22% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,57 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,43 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,43 2 

Просек: 4,48 22,22% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,29 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,29 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,38 1 

Просек: 4,32 18,52% 



 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 

                      (ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ТУРИЗАМ) 

 

Подаци о студентима – 9 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        основне струковне   

Година студија    III Начин студирања        буџет 3 / самофинансирање 6 Пол      М 5 / Ж 4 

 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 

квалитета 
4,63 1 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,29 2 

Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 

применити у практичне сврхе 
4,38 1 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 

предмета на самом студијском програму  
4,38 1 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 

похађам 
4,50 1 

Просек: 4,39  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка наставе 4,50 1 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 

са студентима  
4,50 1 

Просек: 4,5  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,38 1 

Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,50 1 

Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,38 1 

Просек: 4,42  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,25 1 

Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,25 1 

Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 

др.) 
4,43 2 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,25 1 

Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 

испиту су у доброј пропорцији 
4,29 2 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 

учешћа у процесу одлучивања 
4,63 1 

Просек: 4,35  

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 

РЕСУРСА 
Просечна оцена 

не могу да 

проценим 

Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање градива 

у потребној количини и на време 
4,63 1 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,63 1 

Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,38 1 

Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,63 1 

Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,63 1 

Просек: 4,58  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,63 1 

Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,14 2 

Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 

Академије и Председник Академије)  
4,38 1 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,63 1 

Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 

Одсека) 
4,38 1 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,63 1 

Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,63 1 

Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,38 1 

Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,38 1 



Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,25 1 

Просек: 4,44  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 

осталих облика наставе 
4,75 1 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 

извођење наставе 
4,89 0 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 

како би се те информације користиле у образовне сврхе 
4,67 0 

Просек: 4,77  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,89 0 

Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 

одсека 
4,89 0 

Просек: 4,89  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,89 0 

Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 

самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  
4,89 0 

Просек: 4,89  

   

Укупан просек: 4,52 10,53% 

 

 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

               (СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ) 

 

Подаци о студентима – 13 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 13 Пол      М 11 / Ж 2 
 

Име и презиме наставника: др Зоран Јовановић Предмет: Интернет технологије 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,38 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,54 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,54 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,62 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,54 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,54 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,62 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,54 0 

Просек: 4,54 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,54 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,46 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,58 1 

Просек: 4,53 2,56% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,54 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,62 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,62 0 

Просек: 4,59 0,0% 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

               (СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ) 

 

Подаци о студентима – 13 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 13 Пол      М 11 / Ж 2 
 

Име и презиме наставника: др Александар Закић 

Предмет: Систем администрација и ИТ 

инфраструктура 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,38 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,46 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,54 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,62 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,54 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,54 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,62 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,62 0 

Просек: 4,54 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,46 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,54 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,58 1 

Просек: 4,53 2,56% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,54 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,62 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,54 0 

Просек: 4,57 0,0% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

               (СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ) 

 

Подаци о студентима – 13 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 13 Пол      М 11 / Ж 2 
 

Име и презиме наставника: др Оливер Поповић Предмет: Објектно оријентисана анализа и дизајн 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,42 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,42 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,58 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,42 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,50 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,58 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,58 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,50 1 

Просек: 4,5 7,69% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,42 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,50 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,50 1 

Просек: 4,47 7,69% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,50 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,58 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,58 1 

Просек: 4,55 7,69% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

               (СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ) 

 

Подаци о студентима – 13 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 13 Пол      М 11 / Ж 2 
 

Име и презиме наставника: др Зоран Јовановић Предмет: Веб системи и технологије 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,38 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,62 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,54 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,46 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,46 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,62 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,62 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,54 0 

Просек: 4,53 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,54 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,54 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,62 0 

Просек: 4,57 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,62 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,54 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,62 0 

Просек: 4,59 0,0% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

               (СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ) 

 

Подаци о студентима – 13 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 13 Пол      М 11 / Ж 2 
 

Име и презиме наставника: др Бојан Васовић Предмет: Специјалистичка стручна пракса 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,46 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,54 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,54 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,46 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,46 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,54 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,62 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,54 0 

Просек: 4,52 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,54 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,54 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,62 0 

Просек: 4,57 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,54 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,62 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,54 0 

Просек: 4,57 0,0% 



 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 

 

 (СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ) 

 

Подаци о студентима – 13 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        специјалистичке струковне   

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 13 Пол      М 11 / Ж 2 

 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 

квалитета 
4,62 0 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,46 0 

Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 

применити у практичне сврхе 
4,46 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 

предмета на самом студијском програму  
4,54 0 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 

похађам 
4,54 0 

Просек: 4,5  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка наставе 4,62 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 

са студентима  
4,62 0 

Просек: 4,62  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,46 0 

Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,62 0 

Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,54 0 

Просек: 4,54  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,62 0 

Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,54 0 

Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 

др.) 
4,54 0 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,62 0 

Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 

испиту су у доброј пропорцији 
4,62 0 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 

учешћа у процесу одлучивања 
4,62 0 

Просек: 4,59  

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 

РЕСУРСА 
Просечна оцена 

не могу да 

проценим 

Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање градива 

у потребној количини и на време 
4,67 1 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,83 1 

Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,75 1 

Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,75 1 

Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,75 1 

Просек: 4,75  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,75 1 

Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,75 1 

Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 

Академије и Председник Академије)  
4,75 1 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,75 1 

Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 

Одсека) 
4,75 1 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,75 1 

Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,75 1 

Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,75 1 



Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,75 1 

Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,83 1 

Просек: 4,76  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 

осталих облика наставе 
4,83 1 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 

извођење наставе 
4,75 1 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 

како би се те информације користиле у образовне сврхе 
4,83 1 

Просек: 4,8  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,83 1 

Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 

одсека 
4,75 1 

Просек: 4,79  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,75 1 

Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 

самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  
4,67 1 

Просек: 4,71  

   

Укупан просек: 4,68 4,00% 

 

 

  



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

               (СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – САВРЕМЕНО УПРАВЉАЊЕ КОРПОРАЦИЈАМА) 

 

Подаци о студентима – 11 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 11 Пол      М 5 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: др Данијела Максимовић Предмет: Финансирање тржишта 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,55 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,90 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,73 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
5,00 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,90 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
5,00 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
5,00 0 

Просек: 4,89 4,55% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
5,00 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,73 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,60 1 

Просек: 4,78 3,03% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,55 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,55 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,64 0 

Просек: 4,58 0,0% 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

               (СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – САВРЕМЕНО УПРАВЉАЊЕ КОРПОРАЦИЈАМА) 

 

Подаци о студентима – 11 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 11 Пол      М 5 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: др Љубиша Милачић Предмет: Корпоративне финансије 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,55 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,55 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,00 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,90 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,90 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,91 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,64 0 

Просек: 4,81 4,55% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,82 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,82 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,60 1 

Просек: 4,75 3,03% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,73 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,55 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,55 0 

Просек: 4,61 0,0% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

               (СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – САВРЕМЕНО УПРАВЉАЊЕ КОРПОРАЦИЈАМА) 

 

Подаци о студентима – 11 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 11 Пол      М 5 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: др Бојан Коцић Предмет: Јавне финансије 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,20 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,30 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,60 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,67 2 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,78 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,78 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,70 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,20 1 

Просек: 4,53 12,5% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,55 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,64 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,70 1 

Просек: 4,63 3,03% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,40 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,40 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,40 1 

Просек: 4,4 9,09% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

               (СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – САВРЕМЕНО УПРАВЉАЊЕ КОРПОРАЦИЈАМА) 

 

Подаци о студентима – 11 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 11 Пол      М 5 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: др Марина Јововић Предмет: Управљање инвестицијама 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,44 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,56 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,78 2 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,88 3 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,75 3 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,88 3 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,89 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,44 2 

Просек: 4,7 21,59% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,78 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,33 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,89 2 

Просек: 4,67 18,18% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
5,00 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,44 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,56 2 

Просек: 4,67 18,18% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

               (СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – САВРЕМЕНО УПРАВЉАЊЕ КОРПОРАЦИЈАМА) 

 

Подаци о студентима – 11 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 11 Пол      М 5 / Ж 6 
 

Име и презиме наставника: мр Добрица Радовановић Предмет: Специјалистичка стручна пракса 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,56 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,50 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,80 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,78 2 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,89 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
5,00 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,45 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,36 0 

Просек: 4,67 11,36% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,55 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,40 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,70 1 

Просек: 4,55 6,06% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,90 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,60 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,40 1 

Просек: 4,63 9,09% 



 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 

 

 (СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – САВРЕМЕНО УПРАВЉАЊЕ КОРПОРАЦИЈАМА) 

 

Подаци о студентима – 11 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        специјалистичке струковне   

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 11 Пол      М 5 / Ж 6 

 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 

квалитета 
4,45 0 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,27 0 

Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 

применити у практичне сврхе 
4,36 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 

предмета на самом студијском програму  
4,36 0 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 

похађам 
4,36 0 

Просек: 4,34  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка наставе 4,36 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 

са студентима  
4,36 0 

Просек: 4,36  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,20 1 

Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,64 0 

Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,50 1 

Просек: 4,45  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,45 0 

Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,73 0 

Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 

др.) 
4,55 0 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,73 0 

Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 

испиту су у доброј пропорцији 
4,73 0 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 

учешћа у процесу одлучивања 
4,55 0 

Просек: 4,62  

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 

РЕСУРСА 
Просечна оцена 

не могу да 

проценим 

Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање градива 

у потребној количини и на време 
4,40 1 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,64 0 

Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,33 2 

Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,60 1 

Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,33 2 

Просек: 4,46  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,55 0 

Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,64 0 

Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 

Академије и Председник Академије)  
4,64 0 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,64 0 

Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 

Одсека) 
4,80 1 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,70 1 

Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,80 1 

Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,75 3 



Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,78 2 

Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,78 2 

Просек: 4,71  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 

осталих облика наставе 
4,78 2 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 

извођење наставе 
4,78 2 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 

како би се те информације користиле у образовне сврхе 
4,80 1 

Просек: 4,79  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,80 1 

Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 

одсека 
4,73 0 

Просек: 4,77  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,82 0 

Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 

самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  
4,73 0 

Просек: 4,78  

   

Укупан просек: 4,59 5,74% 

 

 

 

  



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

               (СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА) 

 

Подаци о студентима – 11 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 11 Пол      М 2 / Ж 9 
 

Име и презиме наставника: др Сретко Рибаћ Предмет: Јавне финансије 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,60 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
5,00 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,90 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,64 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,50 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,90 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,91 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
5,00 0 

Просек: 4,81 5,68% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,64 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,36 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,55 0 

Просек: 4,52 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,73 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,55 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,45 0 

Просек: 4,58 0,0% 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

               (СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА) 

 

Подаци о студентима – 11 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 11 Пол      М 2 / Ж 9 
 

Име и презиме наставника: др Оливера Ђурић Предмет: Порески поступак 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,45 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,40 1 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,80 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,90 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,60 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,90 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,91 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,45 0 

Просек: 4,68 5,68% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,64 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,45 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,45 0 

Просек: 4,51 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,73 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,55 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,55 0 

Просек: 4,61 0,0% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

               (СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА) 

 

Подаци о студентима – 11 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 11 Пол      М 2 / Ж 9 
 

Име и презиме наставника: др Јасминка Ђуровић Предмет: Пореска и буџетска контрола и ревизија 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,45 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,36 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,50 1 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,90 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,50 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,90 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,91 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,45 0 

Просек: 4,62 4,55% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,36 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,45 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,73 0 

Просек: 4,51 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,55 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,55 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,36 0 

Просек: 4,49 0,0% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

               (СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА) 

 

Подаци о студентима – 11 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 11 Пол      М 2 / Ж 9 
 

Име и презиме наставника: др Милица Круљ Младеновић Предмет: Компанијско право 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,56 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,56 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,67 2 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,86 4 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
5,00 3 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,89 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
5,00 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,56 2 

Просек: 4,76 21,59% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,67 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,10 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,89 2 

Просек: 4,55 15,15% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
5,00 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,44 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,60 1 

Просек: 4,68 15,15% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

               (СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА) 

 

Подаци о студентима – 11 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 11 Пол      М 2 / Ж 9 
 

Име и презиме наставника: мр Добрица Радовановић Предмет: Специјалистичка стручна пракса 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,90 1 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,45 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,55 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,90 1 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,80 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,90 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,91 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,64 0 

Просек: 4,76 4,55% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,55 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,18 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,45 0 

Просек: 4,39 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,91 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,55 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,55 0 

Просек: 4,67 0,0% 



 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 

 

 (СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА) 

 

Подаци о студентима – 11 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        специјалистичке струковне   

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 11 Пол      М 2 / Ж 9 

 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 

квалитета 
4,45 0 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,64 0 

Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 

применити у практичне сврхе 
4,27 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 

предмета на самом студијском програму  
4,36 0 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 

похађам 
4,45 0 

Просек: 4,43  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка наставе 4,64 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 

са студентима  
4,64 0 

Просек: 4,64  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,18 0 

Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,82 0 

Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,64 0 

Просек: 4,55  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,36 0 

Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,82 0 

Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 

др.) 
4,82 0 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,91 0 

Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 

испиту су у доброј пропорцији 
4,64 0 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 

учешћа у процесу одлучивања 
4,55 0 

Просек: 4,68  

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 

РЕСУРСА 
Просечна оцена 

не могу да 

проценим 

Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање градива 

у потребној количини и на време 
4,55 0 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,70 1 

Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,80 1 

Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,40 1 

Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,30 1 

Просек: 4,55  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,70 1 

Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,80 1 

Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 

Академије и Председник Академије)  
4,40 1 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,64 0 

Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 

Одсека) 
4,70 1 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,60 1 

Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  4,67 2 

Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,70 1 



Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,55 0 

Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,64 0 

Просек: 4,64  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 

осталих облика наставе 
4,45 0 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 

извођење наставе 
4,40 1 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 

како би се те информације користиле у образовне сврхе 
4,50 1 

Просек: 4,45  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 4,82 0 

Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 

одсека 
4,45 0 

Просек: 4,64  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,60 1 

Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 

самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  
4,55 0 

Просек: 4,58  

   

Укупан просек: 4,58 3,59% 

 

 

 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ) 

 

Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 18 Пол      М 8 / Ж 10 
 

Име и презиме наставника: др Ненад Михајлов Предмет: Организационо понашање и лидерство 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,78 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,67 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,83 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,94 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,44 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,83 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,78 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,89 0 

Просек: 4,77 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,44 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,39 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,78 0 

Просек: 4,54 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
5,00 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,83 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,89 0 

Просек: 4,91 0,0% 

 

  



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ) 

 

Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 18 Пол      М 8 / Ж 10 
 

Име и презиме наставника: др Соња Доганџић Предмет: Корпоративни менаџмент 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,89 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,89 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,94 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,72 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,50 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,94 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,89 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
5,00 0 

Просек: 4,85 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,56 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,39 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,89 0 

Просек: 4,61 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,89 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,83 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,78 0 

Просек: 4,83 0,0% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ) 

 

Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 18 Пол      М 8 / Ж 10 
 

Име и презиме наставника: др Оливера Ђурић Предмет: Финансије јавног сектора 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,50 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,50 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,61 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,72 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,39 0 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,83 0 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,67 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,56 0 

Просек: 4,6 0,0% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,28 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,28 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,67 0 

Просек: 4,41 0,0% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,56 0 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,83 0 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,56 0 

Просек: 4,65 0,0% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ) 

 

Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 18 Пол      М 8 / Ж 10 
 

Име и презиме наставника: др Александра Јевтовић Предмет: Креативне индустрије 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,92 6 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
5,00 6 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,92 6 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,92 6 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,83 6 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,79 4 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,92 6 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,83 6 

Просек: 4,89 31,94% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,92 6 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,21 4 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
5,00 6 

Просек: 4,71 29,63% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
5,00 6 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,75 6 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
5,00 4 

Просек: 4,92 29,63% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ) 

 

Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 18 Пол      М 8 / Ж 10 
 

Име и презиме наставника: др Горан Перић Предмет: Стручна пракса 1 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,81 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,63 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,69 2 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,81 2 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,94 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,94 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,28 0 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,67 0 

Просек: 4,72 8,33% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,39 0 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,31 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,63 2 

Просек: 4,44 7,41% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,75 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,94 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,75 2 

Просек: 4,81 11,11% 



 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 

                      (МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ) 

 

Подаци о студентима – 18 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        мастер струковне   

Година студија    I Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 18 Пол      М 8 / Ж 10 

 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 

квалитета 
4,56 0 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 4,67 0 

Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 

применити у практичне сврхе 
4,33 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 

предмета на самом студијском програму  
4,44 0 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 

похађам 
4,44 0 

Просек: 4,47  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка наставе 4,67 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 

са студентима  
4,67 0 

Просек: 4,67  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,22 0 

Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 4,78 0 

Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 4,56 0 

Просек: 4,52  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 4,56 0 

Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 4,89 0 

Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 

др.) 
4,67 0 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,78 0 

Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 

испиту су у доброј пропорцији 
4,67 0 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 

учешћа у процесу одлучивања 
4,50 0 

Просек: 4,68  

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 

РЕСУРСА 
Просечна оцена 

не могу да 

проценим 

Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање градива 

у потребној количини и на време 
4,28 0 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 4,65 1 

Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 4,50 4 

Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 4,20 3 

Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 4,07 3 

Просек: 4,34  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,76 1 

Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,76 1 

Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 

Академије и Председник Академије)  
4,41 1 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,56 0 

Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 

Одсека) 
4,87 3 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,87 3 

Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  5,00 5 

Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 5,00 6 

Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,57 4 



Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 4,71 4 

Просек: 4,75  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 

осталих облика наставе 
4,43 4 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 

извођење наставе 
4,38 5 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 

како би се те информације користиле у образовне сврхе 
4,60 3 

Просек: 4,47  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 5,00 2 

Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 

одсека 
4,50 0 

Просек: 4,75  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 4,88 1 

Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 

самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  
4,67 0 

Просек: 4,78  

   

Укупан просек: 4,61 7,89% 

 

 

  



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ) 

 

Подаци о студентима – 12 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 12 Пол      М 4 / Ж 8 
 

Име и презиме наставника: др Соња Доганџић Предмет: Корпоративни менаџмент 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,90 2 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
5,00 2 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 2 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,00 2 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,80 2 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
5,00 2 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,90 2 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
5,00 2 

Просек: 4,95 16,67% 
 

Име и презиме сарадника/асистента:  

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
5,00 2 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,90 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
5,00 1 

Просек: 4,97 13,89% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,90 2 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,90 2 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,90 2 

Просек: 4,9 16,67% 

 

  



РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ) 

 

Подаци о студентима – 12 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 12 Пол      М 4 / Ж 8 
 

Име и презиме наставника: др Ненад Михајлов Предмет: Организационо понашање и лидерство 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
5,00 6 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
5,00 6 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 6 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,00 6 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
5,00 6 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
5,00 6 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
5,00 6 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
5,00 6 

Просек: 5 50% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
5,00 6 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
5,00 6 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,83 6 

Просек: 4,94 50% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
5,00 6 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5,00 6 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
5,00 6 

Просек: 5 50% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ) 

 

Подаци о студентима – 12 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 12 Пол      М 4 / Ж 8 
 

Име и презиме наставника: др Оливера Ђурић Предмет: Финансије јавног сектора 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
5,00 5 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
5,00 5 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 5 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,00 5 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
5,00 5 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
5,00 5 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
5,00 5 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
5,00 5 

Просек: 5 41,67% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
5,00 5 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
5,00 5 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,86 5 

Просек: 4,95 41,67% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
5,00 5 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5,00 5 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
5,00 5 

Просек: 5 41,67% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ) 

 

Подаци о студентима – 12 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 12 Пол      М 4 / Ж 8 
 

Име и презиме наставника: др Јелена Величковић Предмет: Банкарски менаџмент 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,71 5 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,71 5 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,71 5 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,71 5 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,71 5 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,71 5 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,71 5 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,71 5 

Просек: 4,71 41,67% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,71 5 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,71 5 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,57 5 

Просек: 4,66 41,67% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,71 5 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,71 5 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,71 5 

Просек: 4,71 41,67% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ) 

 

Подаци о студентима – 12 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 12 Пол      М 4 / Ж 8 
 

Име и презиме наставника: др Александра Јевтовић Предмет: Креативне индустрије 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,50 4 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,50 4 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,50 4 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,63 4 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,50 4 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,50 4 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,38 4 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,38 4 

Просек: 4,49 33,33% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,63 4 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,50 4 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,56 3 

Просек: 4,56 30,56% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,63 4 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,63 4 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,63 4 

Просек: 4,63 33,33% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ) 

 

Подаци о студентима – 12 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 12 Пол      М 4 / Ж 8 
 

Име и презиме наставника: др Драган Турањанин Предмет: Систем управљања квалитетом 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,89 3 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,89 3 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,89 3 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,00 3 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,78 3 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
5,00 3 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,89 3 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,88 4 

Просек: 4,9 26,04% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
5,00 3 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,89 3 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,90 2 

Просек: 4,93 22,22% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,89 3 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,89 3 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,89 3 

Просек: 4,89 25% 

 



  

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

ЗА ПРОЦЕНУ НАСТАВНИКА/САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА 

 

АНКЕТНИ УПИТНИК ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА И ПРЕДМЕТА  

                                (МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ) 

 

Подаци о студентима – 12 анонимно анкетираних 

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 12 Пол      М 4 / Ж 8 
 

Име и презиме наставника: др Марко Гашић Предмет: Стручна пракса 2 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА НА ПРЕДМЕТУ  

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,92 0 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,92 0 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,92 0 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 5,00 0 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
5,00 1 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
5,00 1 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
5,00 1 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
5,00 2 

Просек: 4,97 5,21% 
 

Име и презиме сарадника/асистента 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА НА ПРЕДМЕТУ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Сарадник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
  

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
  

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно:   

4. Придржава се распореда часова и плана рада   

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
  

6. Сарадник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
  

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања сарадника 
  

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом сараднику 
  

 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
5,00 1 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
5,00 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,91 1 

Просек: 4,97 8,33% 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена не могу да проценим 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
5,00 1 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 5,00 1 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
5,00 1 

Просек: 5 8,33% 



 

 

РЕЗУЛТАТИ АНКЕТНОГ ЛИСТА  

 

 

                  АНКЕТНИ ЛИСТ ЗА ПРОЦЕНУ КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ 

                      (МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ) 

 

Подаци о студентима – 12 анонимно анкетираних 

Ниво студија:        мастер струковне   

Година студија    II Начин студирања        буџет 0 / самофинансирање 12 Пол      М 4 / Ж 8 

 

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Академија има адекватне стандарде, поступке и организациону структуру за обезбеђење 

квалитета 
4,91 1 

КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено учешће у оцењивању и обезбеђењу квалитета студијских програма 5,00 0 

Студијски програми конципирани су тако да студенти стичу знања и вештине која могу 

применити у практичне сврхе 
4,83 0 

Задовољан/на сам квалитетот студијског програма који похађам узимајући у обзир садржину 

предмета на самом студијском програму  
4,83 0 

Задовољан/на сам педагошким радом наставника и сарадника на студијском програму који 

похађам 
4,92 0 

Просек: 4,9  

 КВАЛИТЕТ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

План и распоред наставе усклађени су са потребама студената и познати су пре почетка наставе 5,00 0 

Наставници/сарадници показују добро познавање садржаја предмета и мотивисани су за рад 

са студентима  
5,00 0 

Просек: 5  

 КВАЛИТЕТ ИЗДАВАЧКОГ И СТРУЧНОГ РАДА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима се омогућава објављивање радова у публикацијама школе 4,88 4 

Информатор за студенте је доступан пре почетка школске године 5,00 1 

Задовољан/на сам садржајем информатора за студенте 5,00 2 

Просек: 4,96  

КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Критеријуми за упис студената унапред су прописани и јавно доступни пре уписа 5,00 1 

Академија (Одсек) публикује све информације које су релевантне за упис 5,00 0 

Постоји једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, пол, националност и 

др.) 
5,00 1 

Метод оцењивања студената је прилагођен предметима 4,92 0 

Рад студената се редовно прати а однос оцене рада студената током наставе и на финалном 

испиту су у доброј пропорцији 
4,83 0 

Академија омогућава студентима одговарајући облик студенстког организовања, деловања и 

учешћа у процесу одлучивања 
5,00 3 

Просек: 4,96  

КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ 

РЕСУРСА 
Просечна оцена 

не могу да 

проценим 

Одсек обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу неопходну за савлађивање градива 

у потребној количини и на време 
5,00 2 

Уџбеници и друга литература из сваког предмета унапред су познати и објављени 5,00 1 

Библиотека Одсека је опремљена потребним бројем библиотечких јединица и опремом за рад 5,00 5 

Квалитет информатичке опреме која се користи у наставном процесу је задовољавајући 5,00 3 

Услови рада библиотеке и раучнског центра прилагођени су потребама студената 5,00 4 

Просек: 5  

 КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ШКОЛОМ И КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Постоји коректан однос ненаставног особља Одсека према студентима 4,92 0 

Постоји коректан однос управљачког особља Одсека према студентима 4,91 1 

Задовољан/на сам радом управљачког особља и органа пословођења Академије (Савет 

Академије и Председник Академије)  
4,91 1 

Задовољан/на сам радом руководиоца Одсека 4,91 1 

Задовољан/на сам радом правне службе Академије (Секретар Академије и Шеф канцеларије 

Одсека) 
4,91 1 

Задовољан/на сам радом Студентске службе Одсека 4,83 0 

Задовољан/на сам радом Службе за техничке послове Одсека  5,00 1 

Задовољан/на сам радом библиотеке Одсека 4,88 4 

Задовољан/на сам нивоом хигијене у Одсеку 4,91 1 



Задовољан/на сам нивоом безбедности током боравка на Одсеку 5,00 1 

Просек: 4,92  

КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Одсек поседује примерене просторне капацитете за квалитетно обављање активне наставе и 

осталих облика наставе 
4,83 0 

Одсек поседује адекватну и савремену техничку и другу специфичну опрему за квалитетно 

извођење наставе 
4,91 1 

Одсек обезбеђује неометан приступ различитим врстама информација у електронском облику 

како би се те информације користиле у образовне сврхе 
5,00 1 

Просек: 4,91  

УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Студентима је омогућено изјашњавање о квалитету установе путем анкете 5,00 0 

Студенти су укључени у раду стручних тела за обезбеђење квалитета Академије и њених 

одсека 
5,00 3 

Просек: 5  

СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА КВАЛИТЕТА Просечна оцена 
не могу да 

проценим 

Провера квалитета установе обавља се по утврђеним стандардима и поступцима 5,00 4 

Провера квалитета установе врши се систематски и периодично а резултати процеса 

самовредновања се публикују на сајту Академије и њених одсека  
5,00 4 

Просек: 5  

   

Укупан просек: 4,95 11,40% 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 2: 

 

 Просечне оцене наставника и сарадника 
Летњи семестар школске 2021/2022. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима – 47 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: доц. др Александар Закић 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,24 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,15 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,29 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,44 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,48 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,25 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,44 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,33 

Просек: 4,33 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,31 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,37 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,29 

Просек: 4,32 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,38 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,38 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,53 

Просек: 4,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

 

Подаци о студентима – 121 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Александра Јевтовић 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,75 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,44 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,50 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,50 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,61 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,61 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,63 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,63 

Просек: 4,58 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,54 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,55 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,58 

Просек: 4,56 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,57 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,51 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,58 

Просек: 4,55 

 

  



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима – 10 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: Александра Ранковић Здравковић 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,00 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,20 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,50 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,33 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,30 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,00 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,33 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,30 

Просек: 4,25 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,30 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,20 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,00 

Просек: 4,17 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,50 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,00 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,22 

Просек: 4,24 

 

  



 

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима – 43 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Бојан Коцић 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,27 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,11 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,25 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,18 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,37 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,42 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,45 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,16 

Просек: 4,28 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,26 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,36 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,37 

Просек: 4,33 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,33 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,26 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,32 

Просек: 4,30 

 

  



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима – 46 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Велимир Делетић 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,42 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,40 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,20 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,30 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,23 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,47 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,53 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,34 

Просек: 4,36 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,51 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,36 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,43 

Просек: 4,43 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,50 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,47 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,40 

Просек: 4,46 

 

  



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима – 40 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Виолета Милићевић 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,17 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,06 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,19 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,02 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,17 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,28 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,55 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,17 

Просек: 4,20 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,48 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,36 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,33 

Просек: 4,39 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,25 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,06 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,30 

Просек: 4,20 

 

  



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима –  55 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Владимир Младеновић 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,63 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,43 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,51 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,62 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,57 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,65 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,72 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,58 

Просек: 4,59 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,50 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,59 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,49 

Просек: 4,53 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,39 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,31 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,45 

Просек: 4,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима – 27 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Горан Перић 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,87 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,75 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,71 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,87 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,88 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,88 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,52 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,70 

Просек: 4,77 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,47 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,50 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,67 

Просек: 4,55 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,75 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,79 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,63 

Просек: 4,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима – 73 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: мр Гордана Прлинчевић 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,45 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,39 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,47 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,59 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,54 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,67 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,53 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,50 

Просек: 4,52 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,58 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,70 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,24 

Просек: 4,51 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,53 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,36 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,43 

Просек: 4,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима – 11 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Данијела Максимовић 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА  

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,55 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,90 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 5,00 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,73 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
5,00 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,90 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
5,00 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
5,00 

Просек: 4,89 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
5,00 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,73 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,60 

Просек: 4,78 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,55 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,55 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,64 

Просек: 4,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима – 26 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Данило Обрадовић 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,42 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,52 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,24 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,50 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,38 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,56 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,52 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,20 

Просек: 4,42 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,48 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,21 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,28 

Просек: 4,32 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,48 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,36 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,44 

Просек: 4,43 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима – 112 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Зоран Јовановић 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,24 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,26 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,41 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,38 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,48 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,47 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,54 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,39 

Просек: 4,40 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,41 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,49 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,43 

Просек: 4,44 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,43 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,48 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,60 

Просек: 4,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима –  22 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Драган Турањанин 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,54 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,49 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,54 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,55 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,52 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,73 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,69 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,57 

Просек: 4,58 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,59 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,54 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,54 

Просек: 4,56 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,64 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,59 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,79 

Просек: 4,67 

 

 

  



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима – 44 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Ивана Нешић 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,40 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,31 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,60 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,68 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,55 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,61 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,50 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,45 

Просек: 4,51 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,37 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,48 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,34 

Просек: 4,40 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,47 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,43 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,40 

Просек: 4,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима – 95 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Јасминка Ђуровић 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,23 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,15 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,18 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,33 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,33 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,34 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,20 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,26 

Просек: 4,25 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,18 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,13 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,29 

Просек: 4,20 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,29 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,36 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,31 

Просек: 4,32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима – 39 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Јелена Величковић 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,59 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,71 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,74 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,64 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,61 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,64 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,54 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,61 

Просек: 4,64 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,51 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,46 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,57 

Просек: 4,51 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,45 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,54 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,49 

Просек: 4,49 

 

 

  



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима – 9 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Кристина Цветковић 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,75 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,38 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,38 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,75 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,89 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
5,00 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
5,00 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,44 

Просек: 4,70 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,56 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,78 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,56 

Просек: 4,63 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,56 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,44 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,22 

Просек: 4,41 

 

  



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима – 61 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Љубиша Милачић 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,41 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,34 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,66 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,59 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,45 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,61 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,48 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,57 

Просек: 4,51 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,52 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,47 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,50 

Просек: 4,49 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,49 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,47 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,60 

Просек: 4,52 

 

  



 

  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

 

 

Подаци о студентима –  49 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Марина Јововић 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,50 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,40 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,69 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,71 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,47 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,69 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,54 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,61 

Просек: 4,58 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,67 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,52 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,69 

Просек: 4,63 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,61 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,46 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,57 

Просек: 4,55 

 

  



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима –  31 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Марко Гашић 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,70 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,64 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,62 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,62 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,58 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,66 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,75 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,79 

Просек: 4,67 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,52 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,69 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,48 

Просек: 4,56 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,68 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,51 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,64 

Просек: 4,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима – 50 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Марко Закић 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,42 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,25 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,52 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,63 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,51 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,70 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,39 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,53 

Просек: 4,49 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,40 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,56 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,28 

Просек: 4,41 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,39 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,21 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,40 

Просек: 4,33 

 

  



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима –  82 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Марија Марчетић 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,22 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,14 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,26 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,19 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,31 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,41 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,42 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,28 

Просек: 4,28 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,13 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,12 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,25 

Просек: 4,17 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,23 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,31 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,29 

Просек: 4.28 

 

  



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима – 33 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Милан Делетић 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
3,93 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
3,91 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 3,86 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,70 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
3,83 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
3,97 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,31 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,02 

Просек: 3,94 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
3,96 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,03 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,15 

Просек: 4,05 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,12 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,21 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,16 

Просек: 4,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима –  126 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Милица Круљ-Младеновић 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,45 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,54 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,35 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,54 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,50 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,50 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,61 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,44 

Просек: 4,49 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,50 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,39 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,40 

Просек: 4,43 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,44 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,36 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,49 

Просек: 4,43 

 

  



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима –  48 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: Милица Спасић Стојковић 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,04 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,12 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,29 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,38 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,39 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,19 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,22 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,21 

Просек: 4,23 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,16 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,19 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,31 

Просек: 4,22 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,28 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,31 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,42 

Просек: 4,33 

 

  



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима – 20 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Наташа Контрец 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,61 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,24 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,53 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,61 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,35 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,61 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,58 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,41 

Просек: 4,49 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,58 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,47 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,61 

Просек: 4,55 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,61 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,42 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,41 

Просек: 4,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима – 92 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Наташа Новаковић Божић 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,45 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,26 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,53 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,56 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,49 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,58 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,49 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,49 

Просек: 4,48 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,38 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,43 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,36 

Просек: 4,39 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,35 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,32 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,46 

Просек: 4,38 

 

  



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима – 110 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Небојша Митић 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,28 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,30 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,56 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,43 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,32 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,57 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,48 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,39 

Просек: 4,42 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,36 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,32 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,27 

Просек: 4,32 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,37 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,33 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,44 

Просек: 4,38 

 

  



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима – 27 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Ненад Михајлов 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,60 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,59 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,70 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,77 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,42 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,72 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,77 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,72 

Просек: 4,66 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,46 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,43 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,56 

Просек: 4,48 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,75 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,68 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,64 

Просек: 4,69 

 

  



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима – 29 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Оливер Поповић 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,62 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,39 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,59 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,37 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,48 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,54 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,57 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,53 

Просек: 4,51 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,36 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,53 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,44 

Просек: 4,45 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,52 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,59 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,70 

Просек: 4,60 

 

  



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима – 29 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Оливера Ђурић 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,48 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,46 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,68 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,79 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,47 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,86 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,76 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,52 

Просек: 4,63 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,42 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,34 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,59 

Просек: 4,45 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,62 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,72 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,56 

Просек: 4,63 

 

 

  



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима –  67 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Соња Доганџић 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,77 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,64 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,60 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,76 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,61 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,77 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,73 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,69 

Просек: 4,70 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,45 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,51 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,58 

Просек: 4,52 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,60 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,47 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,51 

Просек: 4,52 

 

  



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима – 52 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме наставника: др Сретко Рибаћ 

ПРОЦЕНА НАСТАВНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,00 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,19 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,25 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 3,88 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,10 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,32 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,39 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,41 

Просек: 4,19 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,18 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,08 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,16 

Просек: 4,14 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,33 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,19 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,27 

Просек: 4,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима – 32 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме сарадника: Срећко Стаменковић  

ПРОЦЕНА САРАДНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,19 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,35 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,30 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,39 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,44 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,41 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,35 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,32 

Просек: 4,34 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,44 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,44 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,33 

Просек: 4,40 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,53 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,53 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,80 

Просек: 4,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

 

Подаци о студентима – 83 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме сарадника: Бојан Васовић  

ПРОЦЕНА САРАДНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,53 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,51 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,37 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,46 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,42 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,37 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,50 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,47 

Просек: 4,45 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,37 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,41 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,53 

Просек: 4,44 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,39 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,40 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,45 

Просек: 4,41 

 

  



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

 

Подаци о студентима – 69 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме сарадника: мр Добрица Радовановић 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,40 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,37 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,57 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,46 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,52 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,55 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,37 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,36 

Просек: 4,45 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,37 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,17 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,35 

Просек: 4,30 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,43 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,31 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,35 

Просек: 4,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

 

Подаци о студентима –  38 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме сарадника: др Јелена Раичевић 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,28 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,55 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,37 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,59 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,45 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,59 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,47 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,51 

Просек: 4,48 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,40 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,47 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,41 

Просек: 4,43 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,25 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,37 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,59 

Просек: 4,40 

 

  



  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима –  54 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме сарадника: Марија Стојиљковић 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
3,96 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,23 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,02 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,09 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,32 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,09 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,18 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,20 

Просек: 4,13 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,20 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
3,94 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,14 

Просек: 4,09 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
3,99 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,21 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,22 

Просек: 4,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима – 25 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме сарадника: Јована Анђелковић 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,22 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,39 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,14 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,32 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,64 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,48 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,39 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,30 

Просек: 4,36 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
3,90 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,30 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,26 

Просек: 4,15 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,38 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,40 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,36 

Просек: 4,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

 

Подаци о студентима – 52 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме сарадника: др Соња Златанов 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,20 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,16 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,26 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,26 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,32 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,44 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,41 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,43 

Просек: 4,31 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 
4,23 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 
4,34 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 
4,35 

Просек: 4,30 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 
4,32 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету 4,41 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 
4,41 

Просек: 4,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ПРОСЕЧНА ОЦЕНА НАСТАВНИКА/САРАДНИКА 

  

 

ШКОЛСКЕ 2021/2022 (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) 

 

 

Подаци о студентима – 15 анонимно анкетираних 
 

Име и презиме сарадника: др Милош Дашић 

ПРОЦЕНА САРАДНИКА 

Питања Просечна оцена 

1. Наставник је упознао студенте са планом и програмом рада на предмету, 

циљевима наставе и системом вредновања предиспитних обавеза 
4,21 

2. Јасно и разумљиво излаже/демонстрира наставне садржаје користећи се и 

квалитетним примерима и задацима  
4,40 

3. На постављена питања наставник одговора стручно и спремно: 4,67 

4. Придржава се распореда часова и плана рада 4,38 

5. Употребом савремених наставно–техничких средстава подиже квалитет 

наставе 
4,21 

6. Наставник подстиче активно учешће студената у наставу а у свом опхођењу 

према студентима придржава се принципа пристојности  
4,43 

7. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену) како бисте 

оценили реалност оцењивања наставника 
4,23 

8. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

наставника) коју бисте општу оцену дали овом наставнику 
4,50 

Просек: 4,38 
 

 

ПРОЦЕНА ПРЕДМЕТА У ЦЕЛИНИ (УКЉУЧУЈЕ АКТИВНОСТ СВИХ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА) 

Питања Просечна оцена 

1. Циљеви и захтеви предмета били су јасно дефинисани а количина наставног 

материјала прилагођена је плану рада на предмету 

/ 

2. Организација наставе (предавања, вежбе, и други облици наставе) 

омогућила је активно учешће студената у настави 

/ 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

предмета) коју бисте општу оцену дали овом предмету 

/ 

Просек: / 
 

ПРОЦЕНА ПРЕПОРУЧЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

Питања Просечна оцена 

1. Препоручена основна и допунска литература је корисна за разумевање 

садржаја предмета 

/ 

2. Обим препоручене основне и допунске литературе је примерен предмету / 

3. На скали од 1 до 5 (где 1 представља најнижу а 5 највишу оцену квалитета 

препоручене литературе) којом бисте оценом оценили литературу на предмету 

/ 

Просек: / 

 

 

 

 

 

 

 


