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Анкетни формулар А1 „Анкета студената о квалитету студија и 

студијских програма “ 
 

Упутство: 
Анкету А1 организује и спроводи Продекан за наставу у другој половини летњег семестра. Анкета се 
обрађује комисијски. Комисију чине Продекан за наставу, Студент продекан, Секретар Факултета, 
представник техничке службе, представник студентске службе. Председник Комисије је Продекан за 
наставу. Резултати анкете се у форми извештаја достављају Декану, Председнику Комисије за 
обезбеђење квалитета, Шефовима катедри и Секретару Факултета. Секретар Факултета се стара о 
чувању добијеног извештаја као запису поводом Прилога по поступку QP.4 и QP13. Попуњене анкетне 
листове чува Продекан за наставу до нове акредитације или терминирања студијског програма (до 3 
године).  
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Поштовани студенти, 
 

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу жели непрекидно да унапређује квалитет својих 
студијских програма, наставног процеса, рада наставника и сарадника, организације и ресурса које нуди 
својим студентима. 

Зато Вас молимо за ИСКРЕНЕ оцене, ставове и мишљења о релевантним аспектима квалитета студија.  

Анкета је анонимна. Анкету организује Продекан за наставу. Извештаје по обављеној анкети трајно чува 
Секретар Факултета. Резултати анкете су доступни јавности.   

 

Подаци о студенту: 

 

Студијски 
програм/смер 

 Година 
уписа 

 Година 
студија 

 

Завршена средња 
школа 

 Број до сада положених испита 
на студијама 

 

Просечна оцена 
из средње школе 

 
Начин студија  □ Буџет                    □ Самофинансирајући 

Просечна оцена положених 
испита (заокружити) 

6 - 7 7 - 8 8 - 9 9 - 10 
Пол 

(заокружити) 
М Ж 

Ваша посећеност предавањима у % Ваша посећеност вежбама у % 

(одговоре означити крстићем у одговарајућем пољу) 

□ 0-24 □ 25-49 □ 50-74 □ 75-100 □ 0-24 □ 25-49 □ 50-74 □ 75-100 

 

Оцене, ставови и мишљења студента:  (Одговоре означити крстићем у одговарајућем пољу) 
 
 

Легенда:  
 

1 – недовољно, 2 – довољно, 3 – добро, 4 – врло добро, 5 – одлично 
 

1 2 3 4 5 

1. Да ли сте упознати са циљевима и исходима студијског програма?      

2. Исходи студијског програма су управо она знања и вештине које желите 
да стекнете. 

     

3. Верујете да ће Вам стечена знања и вештине (исходи студијског 
програма) по завршеним студијама обезбедити професионални успех. 

     

4. Наставници и сарадници током извођења предавања и вежби поступају 
професионално и имају коректан однос према студентима. 

     

5. Настава се доследно спроводи према утврђеном распореду.      

6. Настава је интерактивна, и предавачи држе пажњу студената.      

7. Настава укључује примере из праксе, подстиче студенте на 
размишљање и примену стечених знања. 

     

8. За сваки предмет су на сајту Факултета, пре почетка семестра, 
доступне информације: циљеви и исходи предмета, садржај и структура 
предмета, план предавања и вежби, начин оцењивања, препоручена 
литература...). 

     

9. Календарски распоред колоквијума и предиспитних обавеза је за сваки 
предмет доступан студентима пре почетка семестра. 

     

10. Календарски распоред испита по предметима је доступан студентима.      

11. Наставници и сарадници се придржавају сатнице.      

12. Наставници и сарадници јасно излажу.      

13. Наставници и сарадници су доступни за консултације студентима и 
имају добар контакт са студентима. 

     



 

Универзитет у Крагујевцу 
Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу 

А1 

Анкетни формулар А1 „Анкета студената о квалитету 

студија и студијских програма“ 

Издање 2 

Ревизија 

Примерак 

Страна ___ од 4 

 

 77 

 

Легенда:  
 

1 – недовољно, 2 – довољно, 3 – добро, 4 – врло добро, 5 – одлично 
 

1 2 3 4 5 

14. Студенти су упознати са начином испитивања и оцењивања на почетку 
семестра. Критеријуми и правила оцењивања су јасна. 

     

15. Рад и знање студента се коректно вреднују.      

16. Начин испитивања је исти за све студенте и обухвата садржај 
предмета. 

     

17. Настава из сваког предмета је покривена одговарајућим уџбеницима и 
другим училима који су унапред познати и објављени. 

     

18. Предмети у курикулуму се надовезују садржајем, тако да могу да се 
прате. 

     

19. У садржајима предмета нема непотребних преклапања садржаја.      

20. Студенти имају приступ библиотечким ресурсима.      

21. Студенти имају приступ адекватним информационим ресурсима.      

22. Студентима је на Факултету омогућено фотокопирање, штампање, 
скенирање, снимање CD и DVD материјала, и неометан приступ 
електронским ресурсима. 

     

23. Лабораторијски ресурси Факултета су на задовољавајућем нивоу.      

24. Студенти су задовољни хигијеном и квалитетом простора Факултета.        

25. Студенти путем својих представника активно партиципирају у органима 
управе Факултета. 

     

26. Студенти индивидуално могу да се обрате наставном и ненаставном 
особљу, Декану и продеканима и наилазе на разумевање за решавање 
проблема. 
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Додајте исказе или питања за која мислите да су изостављена, а тичу се квалитета студија. 
 
 

Легенда: 

1 – недовољно, 2 – довољно, 3 – добро, 4 – врло добро, 5 – одлично 
 

1 2 3 4 5 

1.       

2.       

3.       

4.       
 

Уколико желите, упишите називе предмета који су на Вас оставили најјачи утисак  

(позитиван и негативан). 
 

Оцените реализовану наставу и стечена знања из тих предмета 

(одговоре означити крстићем у одговарајућем пољу). 
 

Назив предмета 
Оцена 

позитивна негативна 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

Молимо Вас напишите све што мислите да је битно за побољшање квалитета студија и студијског 

програма. Захвални смо за сваку Вашу сугестију или добронамерну примедбу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Датум попуњавања упитника:       


