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ЕВАЛУАЦИЈА РАДА НАСТАВНОГ И НЕНАСТАВНОГ 

ОСОБЉА 
 

 

Поштовани студенти,  

 

Обавештавамо вас да је приликом овере летњег семестра неопходно да 

попуните анкету, којом треба да оцените све професоре, асистенте и 

наставнике страних језика који су вам предавали у овој школској години у 

летњем семестру. Такође, потребно је да оцените и квалитет услуге 

ненаставног особља. Ова анонимна анкета је важна, јер имате могућност да 

оцењивањем директно дате допринос унапређивању квалитета.  

 

Попуњавање анкете је обавезно како бисте могли да оверите летњи семестар 

и да пријавите испите у јунском року. Анкету треба да попуне само студенти 

који су први пут уписали прву, другу и трећу годину основних струковних 

студија, као и студенти који су први пут уписали специјалистичке струковне 

студије. Студенти који су обновили годину немају обавезу да попуњавају 

наведену анкету.  

 

Студенти који су у могућности могу да одштампају анкету која се налази у 

наставку овог обавештења и да је попуњену донесу на дан овере семестра.  

 
 

 

др Наташа Папић-Благојевић 

помоћник директора за наставу 

 

Стеван Томашевић 

координатор за наставу 
 



ГОДИНА СТУДИЈА:  I     II    III               СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:   ФР   ПБ   ТР  ТХ 

МИШЉЕЊЕ АКТИВНИХ СТУДЕНАТА О КВАЛИТЕТУ СТУДИЈСКОГ 

ПРОГРАМА И ПОСТИГНУТИМ ИСХОДИМА УЧЕЊА 

 

Молим Вас да искрено  одговорите на постављена питања у циљу евалуације студијског 

програма.  Заокружите оцене од 0 до 5 (0 – не знам, немам одговор, 1 – уопште се не 

слажем, 2 – не слажем се, 3 – прихватам, 4 – слажем се, 5 – у потпуности се слажем). 

Испитивање је анонимно, тако да није потребно да наводите податке о себи. 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА 1:______________________________________________________ 
 

Предавања из овог предмета сам посећивао (заокружите један од понуђених процената): 

0-25%: 25-50%: 50-75%: 75-100%: 

Вежбе из овог предмета сам посећивао (заокружите један од понуђених процената): 

0-25%: 25-50%: 50-75%: 75-100%: 

 

 Оцена 

0 1 2 3 4 5 

1 Настава је редовна       

2 Наставник поштује договорено време наставе и 

консултација 

      

3 Осигурана је сва потребна опрема за наставу       

4 Доступни су помоћни наставни материјали 

(handout, упутства...) 

      

5 Настава је покривена презентацијама и 

примерима 

      

6 Број студената у групама усклађен је са 

расположивим капацитетима 

      

7 Студентима је на почетку семестра доступан 

план рада на предмету 

      

8 Студијски предмет је унапредио моју способност 

промишљања 

      

9 Избор теме је задовољио моја очекивања       

10 Обим добијених информација је довољан       

11 Редослед тема је прихватљив       

12 Теме су актуелне, подстичу на размишљање и 

повезане са праксом 

      

13 Студијски предмет је добро документован 

примерима 

      

14 Литература за овај студијски предмет је 

обезбеђена и добро усклађена са тематиком 

      

15 Одговарајући квалитет уџбеника и других учила 

са аспекта квалитета садржаја (савременост, 

тачност), структуре (примери, питања, резиме), 

стила и обима (усклађеност са бројем ЕСПБ 

бодова) 

      

16 Студенти активно учествују у настави       



17 У школи се спроводи поштовање и спровођење у 

пракси једнакости и равноправности студената по 

свим основама 

      

18 Метод оцењивања студената је прилагођен плану 

рада на предмету 

      

19 Наставници и сарадници континуирано прате и 

поенима вреднује све предиспитне обавезе и 

испит  

      

20 Радно оптерећење студената је одговарајуће       

 

МИШЉЕЊЕ АКТИВНИХ СТУДЕНАТА О КВАЛИТЕТУ НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА 

 

Молим Вас да искрено  одговорите на постављена питања у циљу евалуације студијског 

програма.  Заокружите оцене од 0 до 5 (0 – не знам, немам одговор, 1 – уопште се не 

слажем, 2 – не слажем се, 3 – прихватам, 4 – слажем се, 5 – у потпуности се слажем). 

Испитивање је анонимно, тако да није потребно да наводите податке о себи. 

 

Професор:__________________________Сарадник__________________________ 
 

 Оцена 

0 1 2 3 4 5 

1 Наставник је омогућио интерактивни приступ       

2 Задаци на вежбама се решавају тимски       

3 Критеријуми за проверу и оцењивање знања су 

унапред одређени и јасни 

      

4 Оно што се од студента захтева је усклађено са 

наставним садржајем 

      

5 Испитна питања су јасна и недвосмислена       

6 Наставник спремно даје објашњења зашто је 

студент добио одређену оцену 

      

7 Делује стручно и сигурно       

8 Излаже разумљиво       

9 Има способност сажимања материје и истицања 

најбитнијег 

      

10 У излагању делује уверљиво       

11 Наставник се придржава  придржава плана рада 

на предмету 

      

12 Наставник поступа професионално и има 

коректан однос према студентима 

      

13 Сарадник у настави делује стручно и сигурно       

14 Сарадник се придржава плана рада на предмету       

15 Сарадник поступа професионално и има коректан 

однос према студентима. 

      

 



МИШЉЕЊЕ АКТИВНИХ СТУДЕНАТА О КВАЛИТЕТУ СТУДИЈСКОГ 

ПРОГРАМА И ПОСТИГНУТИМ ИСХОДИМА УЧЕЊА 

 

Молим Вас да искрено  одговорите на постављена питања у циљу евалуације студијског 

програма.  Заокружите оцене од 0 до 5 (0 – не знам, немам одговор, 1 – уопште се не 

слажем, 2 – не слажем се, 3 – прихватам, 4 – слажем се, 5 – у потпуности се слажем). 

Испитивање је анонимно, тако да није потребно да наводите податке о себи. 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА 2:______________________________________________________ 
 

Предавања из овог предмета сам посећивао (заокружите један од понуђених процената): 

0-25%: 25-50%: 50-75%: 75-100%: 

Вежбе из овог предмета сам посећивао (заокружите један од понуђених процената): 

0-25%: 25-50%: 50-75%: 75-100%: 

 

 Оцена 

0 1 2 3 4 5 

1 Настава је редовна       

2 Наставник поштује договорено време наставе и 

консултација 

      

3 Осигурана је сва потребна опрема за наставу       

4 Доступни су помоћни наставни материјали 

(handout, упутства...) 

      

5 Настава је покривена презентацијама и 

примерима 

      

6 Број студената у групама усклађен је са 

расположивим капацитетима 

      

7 Студентима је на почетку семестра доступан 

план рада на предмету 

      

8 Студијски предмет је унапредио моју способност 

промишљања 

      

9 Избор теме је задовољио моја очекивања       

10 Обим добијених информација је довољан       

11 Редослед тема је прихватљив       

12 Теме су актуелне, подстичу на размишљање и 

повезане са праксом 

      

13 Студијски предмет је добро документован 

примерима 

      

14 Литература за овај студијски предмет је 

обезбеђена и добро усклађена са тематиком 

      

15 Одговарајући квалитет уџбеника и других учила 

са аспекта квалитета садржаја (савременост, 

тачност), структуре (примери, питања, резиме), 

стила и обима (усклађеност са бројем ЕСПБ 

бодова) 

      

16 Студенти активно учествују у настави       



17 У школи се спроводи поштовање и спровођење у 

пракси једнакости и равноправности студената по 

свим основама 

      

18 Метод оцењивања студената је прилагођен плану 

рада на предмету 

      

19 Наставници и сарадници континуирано прате и 

поенима вреднује све предиспитне обавезе и 

испит  

      

20 Радно оптерећење студената је одговарајуће       

 

МИШЉЕЊЕ АКТИВНИХ СТУДЕНАТА О КВАЛИТЕТУ НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА 

 

Молим Вас да искрено  одговорите на постављена питања у циљу евалуације студијског 

програма.  Заокружите оцене од 0 до 5 (0 – не знам, немам одговор, 1 – уопште се не 

слажем, 2 – не слажем се, 3 – прихватам, 4 – слажем се, 5 – у потпуности се слажем). 

Испитивање је анонимно, тако да није потребно да наводите податке о себи. 

 

Професор:__________________________Сарадник__________________________ 
 

 Оцена 

0 1 2 3 4 5 

1 Наставник је омогућио интерактивни приступ       

2 Задаци на вежбама се решавају тимски       

3 Критеријуми за проверу и оцењивање знања су 

унапред одређени и јасни 

      

4 Оно што се од студента захтева је усклађено са 

наставним садржајем 

      

5 Испитна питања су јасна и недвосмислена       

6 Наставник спремно даје објашњења зашто је 

студент добио одређену оцену 

      

7 Делује стручно и сигурно       

8 Излаже разумљиво       

9 Има способност сажимања материје и истицања 

најбитнијег 

      

10 У излагању делује уверљиво       

11 Наставник се придржава  придржава плана рада 

на предмету 

      

12 Наставник поступа професионално и има 

коректан однос према студентима 

      

13 Сарадник у настави делује стручно и сигурно       

14 Сарадник се придржава плана рада на предмету       

15 Сарадник поступа професионално и има коректан 

однос према студентима. 

      

 



МИШЉЕЊЕ АКТИВНИХ СТУДЕНАТА О КВАЛИТЕТУ СТУДИЈСКОГ 

ПРОГРАМА И ПОСТИГНУТИМ ИСХОДИМА УЧЕЊА 

 

Молим Вас да искрено  одговорите на постављена питања у циљу евалуације студијског 

програма.  Заокружите оцене од 0 до 5 (0 – не знам, немам одговор, 1 – уопште се не 

слажем, 2 – не слажем се, 3 – прихватам, 4 – слажем се, 5 – у потпуности се слажем). 

Испитивање је анонимно, тако да није потребно да наводите податке о себи. 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА 3:______________________________________________________ 
 

Предавања из овог предмета сам посећивао (заокружите један од понуђених процената): 

0-25%: 25-50%: 50-75%: 75-100%: 

Вежбе из овог предмета сам посећивао (заокружите један од понуђених процената): 

0-25%: 25-50%: 50-75%: 75-100%: 

 

 Оцена 

0 1 2 3 4 5 

1 Настава је редовна       

2 Наставник поштује договорено време наставе и 

консултација 

      

3 Осигурана је сва потребна опрема за наставу       

4 Доступни су помоћни наставни материјали 

(handout, упутства...) 

      

5 Настава је покривена презентацијама и 

примерима 

      

6 Број студената у групама усклађен је са 

расположивим капацитетима 

      

7 Студентима је на почетку семестра доступан 

план рада на предмету 

      

8 Студијски предмет је унапредио моју способност 

промишљања 

      

9 Избор теме је задовољио моја очекивања       

10 Обим добијених информација је довољан       

11 Редослед тема је прихватљив       

12 Теме су актуелне, подстичу на размишљање и 

повезане са праксом 

      

13 Студијски предмет је добро документован 

примерима 

      

14 Литература за овај студијски предмет је 

обезбеђена и добро усклађена са тематиком 

      

15 Одговарајући квалитет уџбеника и других учила 

са аспекта квалитета садржаја (савременост, 

тачност), структуре (примери, питања, резиме), 

стила и обима (усклађеност са бројем ЕСПБ 

бодова) 

      

16 Студенти активно учествују у настави       



17 У школи се спроводи поштовање и спровођење у 

пракси једнакости и равноправности студената по 

свим основама 

      

18 Метод оцењивања студената је прилагођен плану 

рада на предмету 

      

19 Наставници и сарадници континуирано прате и 

поенима вреднује све предиспитне обавезе и 

испит  

      

20 Радно оптерећење студената је одговарајуће       

 

МИШЉЕЊЕ АКТИВНИХ СТУДЕНАТА О КВАЛИТЕТУ НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА 

 

Молим Вас да искрено  одговорите на постављена питања у циљу евалуације студијског 

програма.  Заокружите оцене од 0 до 5 (0 – не знам, немам одговор, 1 – уопште се не 

слажем, 2 – не слажем се, 3 – прихватам, 4 – слажем се, 5 – у потпуности се слажем). 

Испитивање је анонимно, тако да није потребно да наводите податке о себи. 

 

Професор:__________________________Сарадник__________________________ 
 

 Оцена 

0 1 2 3 4 5 

1 Наставник је омогућио интерактивни приступ       

2 Задаци на вежбама се решавају тимски       

3 Критеријуми за проверу и оцењивање знања су 

унапред одређени и јасни 

      

4 Оно што се од студента захтева је усклађено са 

наставним садржајем 

      

5 Испитна питања су јасна и недвосмислена       

6 Наставник спремно даје објашњења зашто је 

студент добио одређену оцену 

      

7 Делује стручно и сигурно       

8 Излаже разумљиво       

9 Има способност сажимања материје и истицања 

најбитнијег 

      

10 У излагању делује уверљиво       

11 Наставник се придржава  придржава плана рада 

на предмету 

      

12 Наставник поступа професионално и има 

коректан однос према студентима 

      

13 Сарадник у настави делује стручно и сигурно       

14 Сарадник се придржава плана рада на предмету       

15 Сарадник поступа професионално и има коректан 

однос према студентима. 

      

 



МИШЉЕЊЕ АКТИВНИХ СТУДЕНАТА О КВАЛИТЕТУ СТУДИЈСКОГ 

ПРОГРАМА И ПОСТИГНУТИМ ИСХОДИМА УЧЕЊА 

 

Молим Вас да искрено  одговорите на постављена питања у циљу евалуације студијског 

програма.  Заокружите оцене од 0 до 5 (0 – не знам, немам одговор, 1 – уопште се не 

слажем, 2 – не слажем се, 3 – прихватам, 4 – слажем се, 5 – у потпуности се слажем). 

Испитивање је анонимно, тако да није потребно да наводите податке о себи. 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА 4:______________________________________________________ 
 

Предавања из овог предмета сам посећивао (заокружите један од понуђених процената): 

0-25%: 25-50%: 50-75%: 75-100%: 

Вежбе из овог предмета сам посећивао (заокружите један од понуђених процената): 

0-25%: 25-50%: 50-75%: 75-100%: 

 

 Оцена 

0 1 2 3 4 5 

1 Настава је редовна       

2 Наставник поштује договорено време наставе и 

консултација 

      

3 Осигурана је сва потребна опрема за наставу       

4 Доступни су помоћни наставни материјали 

(handout, упутства...) 

      

5 Настава је покривена презентацијама и 

примерима 

      

6 Број студената у групама усклађен је са 

расположивим капацитетима 

      

7 Студентима је на почетку семестра доступан 

план рада на предмету 

      

8 Студијски предмет је унапредио моју способност 

промишљања 

      

9 Избор теме је задовољио моја очекивања       

10 Обим добијених информација је довољан       

11 Редослед тема је прихватљив       

12 Теме су актуелне, подстичу на размишљање и 

повезане са праксом 

      

13 Студијски предмет је добро документован 

примерима 

      

14 Литература за овај студијски предмет је 

обезбеђена и добро усклађена са тематиком 

      

15 Одговарајући квалитет уџбеника и других учила 

са аспекта квалитета садржаја (савременост, 

тачност), структуре (примери, питања, резиме), 

стила и обима (усклађеност са бројем ЕСПБ 

бодова) 

      

16 Студенти активно учествују у настави       



17 У школи се спроводи поштовање и спровођење у 

пракси једнакости и равноправности студената по 

свим основама 

      

18 Метод оцењивања студената је прилагођен плану 

рада на предмету 

      

19 Наставници и сарадници континуирано прате и 

поенима вреднује све предиспитне обавезе и 

испит  

      

20 Радно оптерећење студената је одговарајуће       

 

МИШЉЕЊЕ АКТИВНИХ СТУДЕНАТА О КВАЛИТЕТУ НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА 

 

Молим Вас да искрено  одговорите на постављена питања у циљу евалуације студијског 

програма.  Заокружите оцене од 0 до 5 (0 – не знам, немам одговор, 1 – уопште се не 

слажем, 2 – не слажем се, 3 – прихватам, 4 – слажем се, 5 – у потпуности се слажем). 

Испитивање је анонимно, тако да није потребно да наводите податке о себи. 

 

Професор:__________________________Сарадник__________________________ 
 

 Оцена 

0 1 2 3 4 5 

1 Наставник је омогућио интерактивни приступ       

2 Задаци на вежбама се решавају тимски       

3 Критеријуми за проверу и оцењивање знања су 

унапред одређени и јасни 

      

4 Оно што се од студента захтева је усклађено са 

наставним садржајем 

      

5 Испитна питања су јасна и недвосмислена       

6 Наставник спремно даје објашњења зашто је 

студент добио одређену оцену 

      

7 Делује стручно и сигурно       

8 Излаже разумљиво       

9 Има способност сажимања материје и истицања 

најбитнијег 

      

10 У излагању делује уверљиво       

11 Наставник се придржава  придржава плана рада 

на предмету 

      

12 Наставник поступа професионално и има 

коректан однос према студентима 

      

13 Сарадник у настави делује стручно и сигурно       

14 Сарадник се придржава плана рада на предмету       

15 Сарадник поступа професионално и има коректан 

однос према студентима. 

      

 



МИШЉЕЊЕ АКТИВНИХ СТУДЕНАТА О КВАЛИТЕТУ СТУДИЈСКОГ 

ПРОГРАМА И ПОСТИГНУТИМ ИСХОДИМА УЧЕЊА 

 

Молим Вас да искрено  одговорите на постављена питања у циљу евалуације студијског 

програма.  Заокружите оцене од 0 до 5 (0 – не знам, немам одговор, 1 – уопште се не 

слажем, 2 – не слажем се, 3 – прихватам, 4 – слажем се, 5 – у потпуности се слажем). 

Испитивање је анонимно, тако да није потребно да наводите податке о себи. 

 

НАЗИВ ПРЕДМЕТА 5:______________________________________________________ 
 

Предавања из овог предмета сам посећивао (заокружите један од понуђених процената): 

0-25%: 25-50%: 50-75%: 75-100%: 

Вежбе из овог предмета сам посећивао (заокружите један од понуђених процената): 

0-25%: 25-50%: 50-75%: 75-100%: 

 

 Оцена 

0 1 2 3 4 5 

1 Настава је редовна       

2 Наставник поштује договорено време наставе и 

консултација 

      

3 Осигурана је сва потребна опрема за наставу       

4 Доступни су помоћни наставни материјали 

(handout, упутства...) 

      

5 Настава је покривена презентацијама и 

примерима 

      

6 Број студената у групама усклађен је са 

расположивим капацитетима 

      

7 Студентима је на почетку семестра доступан 

план рада на предмету 

      

8 Студијски предмет је унапредио моју способност 

промишљања 

      

9 Избор теме је задовољио моја очекивања       

10 Обим добијених информација је довољан       

11 Редослед тема је прихватљив       

12 Теме су актуелне, подстичу на размишљање и 

повезане са праксом 

      

13 Студијски предмет је добро документован 

примерима 

      

14 Литература за овај студијски предмет је 

обезбеђена и добро усклађена са тематиком 

      

15 Одговарајући квалитет уџбеника и других учила 

са аспекта квалитета садржаја (савременост, 

тачност), структуре (примери, питања, резиме), 

стила и обима (усклађеност са бројем ЕСПБ 

бодова) 

      

16 Студенти активно учествују у настави       



17 У школи се спроводи поштовање и спровођење у 

пракси једнакости и равноправности студената по 

свим основама 

      

18 Метод оцењивања студената је прилагођен плану 

рада на предмету 

      

19 Наставници и сарадници континуирано прате и 

поенима вреднује све предиспитне обавезе и 

испит  

      

20 Радно оптерећење студената је одговарајуће       

 

МИШЉЕЊЕ АКТИВНИХ СТУДЕНАТА О КВАЛИТЕТУ НАСТАВНИКА И 

САРАДНИКА 

 

Молим Вас да искрено  одговорите на постављена питања у циљу евалуације студијског 

програма.  Заокружите оцене од 0 до 5 (0 – не знам, немам одговор, 1 – уопште се не 

слажем, 2 – не слажем се, 3 – прихватам, 4 – слажем се, 5 – у потпуности се слажем). 

Испитивање је анонимно, тако да није потребно да наводите податке о себи. 

 

Професор:__________________________Сарадник__________________________ 
 

 Оцена 

0 1 2 3 4 5 

1 Наставник је омогућио интерактивни приступ       

2 Задаци на вежбама се решавају тимски       

3 Критеријуми за проверу и оцењивање знања су 

унапред одређени и јасни 

      

4 Оно што се од студента захтева је усклађено са 

наставним садржајем 

      

5 Испитна питања су јасна и недвосмислена       

6 Наставник спремно даје објашњења зашто је 

студент добио одређену оцену 

      

7 Делује стручно и сигурно       

8 Излаже разумљиво       

9 Има способност сажимања материје и истицања 

најбитнијег 

      

10 У излагању делује уверљиво       

11 Наставник се придржава  придржава плана рада 

на предмету 

      

12 Наставник поступа професионално и има 

коректан однос према студентима 

      

13 Сарадник у настави делује стручно и сигурно       

14 Сарадник се придржава плана рада на предмету       

15 Сарадник поступа професионално и има коректан 

однос према студентима. 

      

 



МИШЉЕЊЕ СТУДЕНАТА О УСЛОВИМА РАДА И КВАЛИТЕТУ УПРАВЉАЊА  

 
Молим Вас да искрено  одговорите на постављена питања у циљу евалуације студијског програма.  

Заокружите оцене од 0 до 5 (0 – не знам, немам одговор, 1 – уопште се не слажем, 2 – не слажем 

се, 3 – прихватам, 4 – слажем се, 5 – у потпуности се слажем). Испитивање је анонимно, тако да 

није потребно да наводите податке о себи. 

 Оцена 

0 1 2 3 4 5 

1 Простор за одржавање наставе у потпуности одговара 

потребама наставе 

      

2 Учионице и амфитеатри су примерени за одржавање 

предавања 

      

3 Лабораторије и учионице су примерене за одржавање 

вежби 

      

4 Физички услови рада (осветљење, грејање, хигијена) су 

адекватни 

      

5 Информатичка опрема  је у складу са потребама 

образовања 

      

6 Користим рачунарску лабораторију за самосталан рад        

7 Рад студентске службе је у складу са потребама студената 

(капацитет, време, брзина рада итд) 

      

8 Радници студенстке службе имају коректан однос према 

студентима 

      

9 Директор школе има коректан однос са студентима       

10 Секретар школе има коректан однос са студентима       

11 Информисање је добро       

12 Информисаност о раду библиотеке и рачунарског центра је 

добра 

      

13 Омогућен је неометан приступ различитим врстама 

информација у електронском облику и информационим 

технологијама. 

      

14 Постоји јавност у раду Школе       

 

МИШЉЕЊЕ СТУДЕНАТА О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ 

 Оцена 

0 1 2 3 4 5 

1 Библиотека је добро организована (радно време, простор, 

издавање књига итд) 

      

2 Библиотека има значајан библиотечки фонд       

3 Могу да нађем сву потребну литературу       

4 Користим програме COBISS и COBSON       

5 Читаоница одговара потребама учења (светло, тишина, 

простор, топлота итд) 

      

6 Читаоница има добро радно време       

7 Компететност и мотивисаност особља за подршку у 

библиотеци, читаоници и рачунарском центру је добра 

      


