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ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ 

ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА О РАДУ ШКОЛЕ, СП, УСЛОВИМА НАСТАВЕ, ОПРЕМИ 

ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗА РАД И ДАЉЕ НАПРЕДОВАЊЕ  

 

Акционим планом Правилника о самовредновању предвиђена је анализа вредновања студијских 

програма од стране дипломираних студената основних студија. Анкетирање свршених студената 

спроведено је приликом преузимања диплома у просторијама студентске службе. У даљем тексту 

извршена је анализа анкете дипломираних студената о раду Школе, студијским програмима, условима 

наставе, опреми, оспособљености за рад и даље напредовање.  

Анкету чине 17 питања, од којих се на 12 питања даје нумеричка оцена на скали од 1 до 5 а на 6 питања 

се тражио писани одговор у форми мишљења. Анкетирано је 56 свршених студената. Комисија за 

самовредновање је, у складу са Правилником о самовредновању, сачинила извештај о резултатима 

анкете дипломираних студената о раду школе, СП, условима наставе, опреми оспособљености за рад 

и даље напредовање.  

У наставку текста приказана су питања која су студентима била понуђена у анкети: 

 

1. Оцените квалитет теoријске наставе. (1-5)  

2. Оцените квалитет практичне наставе. (1-5)  

3. Навести предмете који су Вам дали добра практична знања.  

4. Оцените колико сте задовољни стеченим вештинама. (1-5)  

5. Да ли је било обавезних предмета (и којих) чија материја није била неопходна за друге 

предмете. (Да /Не)  

6. Наведити предмете за које сматрате да треба да се промене и навести разлог.  

7. Коју материју сте желили да чујете а није понуђена ни у једном предмету?  

8. За који предмет сматрате да треба да се детаљније изучава?  

9. Оцените рад руководства Школе. (1-5)  

10. Оцените рад студентске службе. (1-5)  

11. Оцените рад студентског веб сервиса 

12. Оцените рад студијског већа. (1-5)  

13. Оцените рад студентског парламента. (1-5)  

14. Оцените опремљенпст Школе. (1-5)  

15. Оцените библиотеку. (1-5)  

16. Оцените сајт Школе. (1-5)  

17. Оцените ангажовање ментора. (1-5)  

18. Да ли бисте и другима препоручили нашу Школу и зашто?  

 

У табели 1. приказана је расподела одговора анкетираних свршених студената за 11 питања на које се 

даје нумеричка оцена на скали од 1 до 5 као и просечна оцена по питању. Питања се односе на оцену 

квалитета наставе, стечених вештина, руководства и органа Школе, опремљености Школе, оцену сајта. 
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Табела 1. Расподела одговора за питања за која се тражила оцена на скали од 1 до 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просечне оцене се крећу у границама од 4.39 до 4.94 при чему се издвајају одговори на  питања 10 

(Оцените рад студентске службе) са оценом 4.82,  питање 12 (Оцените рад студијског већа) са 

оценом 4.85 и питање 17 (Оцените ангажовање ментора) са највећом просечном оценом 4.94. 

Просечна оцена за сва питања је преко 4, при чему укупна просечна оцена за питања износи 4.64. 

Одговори на питање број 3 ”Навести предмете који су Вам дали добра практична знања” дати су у 

следећој табели. 

Табела 2. Расподела одговора за питањe број 3 

Навести предмете који су Вам дали добра практична знања 

Назив предмета Број одговора 

Web програмирање php 23 

Web програмирање 1 и 2 21 

Web дизајн 18 

Cisco курс 9 

Web програмирање ASP 8 

Рачунарске мреже 7 

Сви предмети везани за мрежну опрему 5 

Базе података 4 

Linux 3 

ООП C#1 ООПC#2 3 

Безбедност рачунарских мрежа 3 

Логистички сервиси 2 

Практикум из шалтерског пословања 2 

Видео надзор 2 

Електронско банкарство   2 

Економија 2 

Администрирање система linux  2 

SQL базе података 2 

Администрирање система  windows  2 

Основи програмирања 2 

Оптичке мреже 2 

OOP Java 2 

Технике рутирања 2 

City логистика 1 

Логистика 1 

Финансије 1 

Интернет пословање 1 

Интернет берзе 1 

Менаџмент продаје 1 

Маркетинг  1 

Телевизија 1 

TCP IP 1 

Cloud програмирање 1 

Cloud Linux 1 

Напредно web програмирање 1 

Транспортне мреже 1 

Мрежни уређаји 1 

Корпоратини VoIP 1 

Програмирање android  1 

Бежичне мреже 1 

 
ОЦЕНА ПРОСЕЧНА 

ОЦЕНА 1 2 3 4 5 

П
И

Т
А

Њ
Е

 

1 0 0 5 24 27 4,39 

2 1 0 2 13 40 4,63 

4 0 0 5 19 32 4,48 

9 0 0 3 13 38 4,65 

10 0 0 0 10 45 4,82 

11 1 0 3 6 45 4,71 

12 0 0 2 4 48 4,85 

13 1 2 1 8 41 4,62 

14 0 1 4 16 34 4,51 

15 1 2 3 6 41 4,58 

16 1 1 5 12 36 4,47 

17 0 0 0 3 50 4,94 
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На питање број 5 ”Да ли је било обавезних предмета (и којих) чија материја није била неопходна 

за друге предмете. (Да /Не) ”, 72% испитаника је одговорило са НЕ.Одговор ДА написало 26% 

студената при чему су наведени следећи предмети: ”дигиталне телекомуникације, економски 

предмети, економија, ООП, поштански саобраћај и поштанске услуге”.  

На питање број 6 ”Наведите предмете за које сматрате да треба да се промене и навести разлог” 

одговорило је 9 испитаника (16%). Следећи одговори се појављују: ”поштански саобраћај-

коришчење старих метода, web предмети код професора Којића – избацити писање кода на папиру,  

практикум, предмети из економије и менаџмента, дигиталне комуникације, програмирање”. 

На питање број 7 ”Коју материју сте желили да чујете а није понуђена ни у једном предмету? ” 

одговорило је 14 испитаника (25%). Следећи одговори се појављују: ”о cloud провајдеру, Java 

script, node js, data structures, још мрежних предмета на мастеру, C++, vue.js и react framework, 

графички дизајн, blockchain, Angular, mobile development, react.js, сервисирање рачунара, берзе, 

више за администрирање сервера и мрежа“.  

На питање број 8 ”За који предмет сматрате да треба да се детаљније изучава? ” одговорило је 41% 

испитаника. Следећи одговори се јављају: ”базе података, tcp/ip, основе програмирања, логистика, 

транспорт, ООП C#, администрирање IP mreža, php, singular frame work, web дизајн, cloud, web 

програмирање -фокусирати се на node.js уместо на php, City логистика“. 

На питање број 18 ”Да ли бисте и другима препоручили нашу Школу и зашто? ” 91% испитаника 

је одговорило ”ДА”, при чему преовладава одговор да је то због практичног знања. 

Комисија за самовредновање  се нада да ће Извештај о резултатима анкете дипломираних 

студената о раду школе, сп, условима наставе, опреми оспособљености за рад и даље напредовање 

помоћи руководству Одсека, Комисији за маркетинг и наставном особљу да обликује стратегију 

пословања Одсека у наредном периоду. 

 

Шеф комисије за самовредновање 

др Стеван Величковић. дипл. инж. 

 


