
Прилог 5.1. Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса. 

Анкета о вредновању педагошког рада у зимском семестру 2016/17 

Број попуњених анкета: 18512 

Редни број 

питања 

Питање Просечна 

оцена 

1.а) Да ли се настава редовно одржава: предавања/вежбе 4.42 

1.б) Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.32 

2. Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.18 

3. 

Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене 

предметом 4.20 

4. 

Подстицање студената на активности, критичко размишљање и 

креативност 4.18 

5. 

Предавања наставника / вежбе сарадника помажу студенту да лакше 

савлада материју предвиђену предметом 4.19 

6. Обим и квалитет препоручене литературе 4.14 

7. 

Наставник / сарадник даје корисне информације за будући рад 

студената 4.22 

8. 

Наставник / сарадник одговара на питања и води рачуна о студентским 

коментарима 4.27 

9. 

Професионалност и етичност наставника / сарадника у комуникацији 

са студентима 4.29 

10. Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.28 

11. Општи утисак 4.21 

 

Анкета о вредновању педагошког рада у летњем семестру 2016/17 

Број попуњених анкета: 13977 

Редни број 

питања 

Питање Просечна 

оцена 

1.а) Да ли се настава редовно одржава: предавања/вежбе 4.34 

1.б) Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.27 

2. Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.18 

3. 

Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене 

предметом - 

4. 

Подстицање студената на активности, критичко размишљање и 

креативност 4.16 

5. 

Предавања наставника / вежбе сарадника помажу студенту да лакше 

савлада материју предвиђену предметом 4.18 

6. Обим и квалитет препоручене литературе - 

7. 

Наставник / сарадник даје корисне информације за будући рад 

студената 4.19 

8. 

Наставник / сарадник одговара на питања и води рачуна о студентским 

коментарима 4.22 

9. 

Професионалност и етичност наставника / сарадника у комуникацији 

са студентима 4.23 

10. Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.23 

11. Општи утисак 4.18 

 

 



Анкета о вредновању педагошког рада у зимском семестру 2017/18 

Број попуњених анкета: 19540 

Редни број 

питања 

Питање Просечна 

оцена 

1.а) Да ли се настава редовно одржава: предавања/вежбе 4.44 

1.б) Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.35 

2. Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.23 

3. 

Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене 

предметом 4.27 

4. 

Подстицање студената на активности, критичко размишљање и 

креативност 4.22 

5. 

Предавања наставника / вежбе сарадника помажу студенту да лакше 

савлада материју предвиђену предметом 4.22 

6. Обим и квалитет препоручене литературе 4.23 

7. 

Наставник / сарадник даје корисне информације за будући рад 

студената 4.26 

8. 

Наставник / сарадник одговара на питања и води рачуна о студентским 

коментарима 4.30 

9. 

Професионалност и етичност наставника / сарадника у комуникацији 

са студентима 4.32 

10. Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.33 

11. Општи утисак 4.25 

 

Анкета о вредновању педагошког рада у летњем семестру 2017/18 

Број попуњених анкета: 15423 

Редни број 

питања 

Питање Просечна 

оцена 

1.а) Да ли се настава редовно одржава: предавања/вежбе 4.41 

1.б) Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.35 

2. Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.23 

3. 

Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене 

предметом 4.27 

4. 

Подстицање студената на активности, критичко размишљање и 

креативност 4.22 

5. 

Предавања наставника / вежбе сарадника помажу студенту да лакше 

савлада материју предвиђену предметом 4.23 

6. Обим и квалитет препоручене литературе 4.22 

7. 

Наставник / сарадник даје корисне информације за будући рад 

студената 4.26 

8. 

Наставник / сарадник одговара на питања и води рачуна о студентским 

коментарима 4.30 

9. 

Професионалност и етичност наставника / сарадника у комуникацији 

са студентима 4.32 

10. Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.31 

11. Општи утисак 4.24 

 

 

 



Анкета о вредновању педагошког рада у зимском семестру 2018/19 

Број попуњених анкета: 18573 

Редни број 

питања 

Питање Просечна 

оцена 

1.а) Да ли се настава редовно одржава: предавања/вежбе 4.46 

1.б) Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.38 

2. Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.26 

3. 

Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене 

предметом 4.29 

4. 

Подстицање студената на активности, критичко размишљање и 

креативност 4.26 

5. 

Предавања наставника / вежбе сарадника помажу студенту да лакше 

савлада материју предвиђену предметом 4.27 

6. Обим и квалитет препоручене литературе 4.22 

7. 

Наставник / сарадник даје корисне информације за будући рад 

студената 4.30 

8. 

Наставник / сарадник одговара на питања и води рачуна о студентским 

коментарима 4.34 

9. 

Професионалност и етичност наставника / сарадника у комуникацији 

са студентима 4.37 

10. Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.37 

11. Општи утисак 4.30 

 

Анкета о вредновању педагошког рада у летњем семестру 2018/19 

Број попуњених анкета: 14995 

Редни број 

питања 

Питање Просечна 

оцена 

1.а) Да ли се настава редовно одржава: предавања/вежбе 4.46 

1.б) Да ли се настава редовно одржава: консултације 4.39 

2. Разумљивост и начин излагања материје предвиђене предметом 4.28 

3. 

Усаглашеност плана предавања и обима материје предвиђене 

предметом 4.29 

4. 

Подстицање студената на активности, критичко размишљање и 

креативност 4.26 

5. 

Предавања наставника / вежбе сарадника помажу студенту да лакше 

савлада материју предвиђену предметом 4.28 

6. Обим и квалитет препоручене литературе 4.25 

7. 

Наставник / сарадник даје корисне информације за будући рад 

студената 4.30 

8. 

Наставник / сарадник одговара на питања и води рачуна о студентским 

коментарима 4.34 

9. 

Професионалност и етичност наставника / сарадника у комуникацији 

са студентима 4.36 

10. Објективност и непристрасност у оцени знања студената 4.36 

11. Општи утисак 4.30 

 


