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Прилог 10.2. Анализа резултата анкете студената о процени квалитета рада органа 

управљања и рада стручних служби 
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I - ОПШТИ ПОДАЦИ О АНКЕТИ 

 

 

Анкета је реализована у току пролећног семестра школске 2018/2019. године. Анкетирани су 

студенти мастер студија Економског факултета Универзитета у Београду. Укупан број 

анкетираних студената износи 51.  

 

За израчунавање и приказ резултата испитивања по појединим службама за ненаставну подршку 

на Факултету релевантни су само они студенти који су се изјаснили да су користили услуге 

односних служби (Графикон 1). 52,94% испитаних на мастер студијама користи услуге 

библиотеке, око 45,10% испитаних користи услуге читаонице, а око 60,78% испитаних користи 

услуге центра за информационе технологије (информатичког центра).1 

 

Графикон 1: Студенти мастер студија који су користили услуге служби за ненаставну подршку 

 

 

 

 

                                                           
1 Студенти мастер студија су обично запослена лица која имају приступ рачунарима и интернету било на 

послу или код куће. 
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II – РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ОЦЕНУ РАДА СЛУЖБИ КОЈЕ 

ПРУЖАЈУ ПОДРШКУ НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ НА ФАКУЛТЕТУ 

Табела 1: Оцена просторне смештености, техничке опремљености и рада особља 

 

  Укупно 

Просторије су смештене у делу зграде тако да пружају адекватне услове за рад   

Библиотека 82,35% 

Читаоница 72,55% 

Информатички центар 86,27% 

Служба за мастер студије 90,20% 

Запослено особље поштује радно време   

Библиотека 76,47% 

Читаоница 82,35% 

Информатички центар 92,16% 

Служба за мастер студије 84,31% 

Техничка опремљеност је адекватна   

Библиотеке рачунарском опремом 43,14% 

Библиотеке пратећом опремом 35,29% 

Рачунарских учионица рачунарима 56,86% 

Рачунарских учионица пратећом опремом 33,33% 

Факултета, генерално, опремом за квалитетно извођење наставе 58,82% 

Квалитет рада, компетентност и мотивисаност особља (оцена 1-5)   

Библиотека 3,67 

Читаоница 3,61 

Центар за информационе технологије 4,25 

Служба за мастер студије 3,71 

 

*За прва три питања приказано је учешће потврдних одговора, а за четврто просечне оцене на скали од 1 до 

5 
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Табела 2: Адекватност и доступност литературе (укључујући и електронски расположива 

документа) 

 

  Укупно 

Литература у библиотеци покрива поље образовног и истраживачког 

интересовања студента 3,37 

Доступне базе података покривају поље образовног и истраживачког 

интересовања студента 3,51 

Уџбеничка литература је доступна 80,39% 

Литература у читаоници је свакодневно доступна за коришћење 56,86% 

Тражена литература у библиотеци је доступна на захтев просечно у року:   

Одмах 37,25% 

До 7 дана 54,90% 

До 15 дана 5,88% 

Није обезбеђен приступ траженим материјалима 1,96% 

* У прва два реда тврдње су оцењиване оценом од 1 до5 (приказана је просечна оцена), док је у осталим 

редовима табеле мерено учешће потврдних одговора на изнету тврдњу у анкети 

 

 

Табела 3: Основни разлози коришћења услуга библиотеке, читаонице и центра за информационе 

технологије (информатичког центра) 

 

  Укупно 

Разлог коришћења услуга библиотечке службе и информатичког центра*   

Припрема испита 31,37% 

Приступни рад 23,53% 

Семинарски рад 33,33% 

Пројектни задатак 9,80% 

Припрема презентације 21,57% 

Завршни (мастер) рад 33,33% 

*Студентима је остављено право да бирају истовремено више понуђених одговора који представљају 

најчешће разлоге коришћења услуга библиотечке службе и информатичког центра 
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Табела 4: Квалитет рада Центра за информационе технологије мерен облицима коришћења услуга 

од стране студената 

 

Студенти који су користили конкретне услуге Центра за информационе 

технологије 
Укупно 

Отворили бесплатно адресу за електронску пошту на серверу Факултета 5,88% 

Користили могућност претраживања 52,94% 

Задовољни брзином интернет везе 72,55% 

 

Табела 5: Квалитет услуге у студентској кантини 

 

  Укупно 

Хигијена је адекватна   

У слушаоницама 96,08% 

У ходницима 94,12% 

У тоалетима 47,06% 

Квалитет услуге у студентској кантини   

Врсте и квалитет хране 3,47 

Цене хране 3,53 

Врсте и квалитет пића 3,80 

Цене пића 3,53 

Љубазност запослених 3,88 

Хигијена 4,14 

Уређење ентеријера 3,94 

*Питања која се односе на хигијену мерена су % позитивних одговора, а питања везана за квалитет услуге 

изражавају просечне оцене од 1 до 5 (1 најнижа, 5 највиша оцена) 

 

На питање да ли су упознати са програмима обуке које реализује одељење НИЦЕФ едукације, 

17,65% одговорило је потврдно. 
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III - ПРИМЕДБЕ, ПОХВАЛЕ И СУГЕСТИЈЕ СТУДЕНАТА (отворено анкетно питање) 

 

Од студената је посебно затражено да дају сугестије за побољшање рада служби које пружају 

подршку наставном процесу на дипломским академским студијама у организацији Факултета. 

Одговор на ово питање је био опционог карактера. Од укупног броја испитаних, око 27,45% дало 

је сугестије за побољшање. Највише сугестија односи се на следеће елементе: потреба за већом 

љубазношћу запослених, редовно одговарање на мејлове и телефонске позиве, у служби за 

дипломске академске студије требало би запослити више људи.  

 

IV- ПОРЕЂЕЊЕ СА РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ ИЗ 2016. ГОДИНЕ 

 

У односу на 2016. годину, приметно мањи проценат студената мастер студија користи услуге 

библиотеке (пад са 63% на 52,94%) и читаонице (пад са 62% на 45,10%), док је дошло до значајног 

пораста употребе услуга центра за информационе технологије (пораст са 42% на 60,78%). Благо је 

смањен проценат студената који се изајшњава да су просторије библиотеке и читаонице смештене 

тако да пружају адекватне услове за рад, док је повећан проценат студената који се изајшњава да 

су просторије центра за информационе технологије (информатичког центра) и службе за мастер 

студије смештене тако да пружају адекватне услове за рад. У односу на 2016. годину, већи 

проценат студената оцењује позитивно техничку опремљеност библиотеке, док су оцене квалитета 

рачунарске опреме у учионицама смањене. Просечне оцене квалитета рада, компетентности и 

мотивисаности особља у библиотеци и читаоници су незнатно смањене (за око 0,25), у центру за 

информационе технологије оцена је непромењена, а у служби за мастер студије оцена је благо 

повећана (за 0,24). Већи проценат испитаних студената изјашњава се да запослени у овим 

службама поштују радно време (највећи пораст забележен је у центру за информационе 

технологије и у служби за мастер студије).  

 

Покривеност интересовања и области истраживања студената мастер студија литературом у 

библиотеци и базама података је оцењена нижом просечном оценом у односу на 2016. годину (3,37 

и 3,51 у односу на 3,86 и 3,74). Веома мали проценат студената се изјашњава да није добио 

приступ траженој литератури (1,96%). Генерално, доступност постојеће литературе се врло високо 

оцењује. 

Када је реч о коришћењу могућности које библиотека и центар за информационе технологије нуде 

у погледу припремања и израде приступних и семинарских радова, презентација, завршног рада и 

сл., приметно је да је дошло до раста броја студената који ове службе користе приликом израде 

завршног (мастер) рада. Поред тога, дошло је до значајног пада учешћа студената који користе 

услуге ових служби за припрему испита (са 91,14% на 31,37%), израду семинарских радова (са 

97,47% на 33,33%) и припрему презентација (са 65,82% на 21,57%).  

У односу на 2016. годину, број студената који је отворио адресу за електронску пошту на серверу 

факултета се смањио. Такође, мањи број студената користи могућности претраживања. Међутим, 

значајно већи број студената задовољан је брзином интернет везе.  
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ДЕО I - ОПШТИ ПОДАЦИ О АНКЕТИ 

(Време реализације, структура испитаних по годинама основних студија, подаци о узорку 

који је релевантан за оцену) 

 

 

Анкета је реализована у току трајања пролећног семестра школске 2018/2019. године. 

Анкетирано је 283 студента. Студенти прве године чине 37,72% испитаних, друге 13,52%, 

треће 12,46% и четврте 31,32%, уз апсолвенте који су заступљени са 4,98%.2 

 

За израчунавање и приказ резултата испитивања по појединим службама за ненаставну 

подршку на Факултету релевантни су само они студенти који су одговорили на 

постављена питања која су везана за рад служби. Уочава се пораст учешћа студената који 

су користили услуге ненаставних служби током периода трајања студија (Графикон 1 и 

Табела 1), осим код библиотеке где је максимум коришћења код студената прве године. 

Више од 50% испитаних на завршним годинама студија користи услуге центра за 

информационе технологије, док услуге читаонице користи око 75% испитаних студената 

завршних година основних студија. Највећи проценат студената користи читаоницу, где 

по годинама тај проценат иде од 65% до скоро 80%. Услуге библиотеке највише користе 

студенти прве године, њих око 75%. 

 

Графикон 1: Учешће студената који су користили услуге ваннаставних служби у 

структури анкетираних 

 

 

                                                           
2 Прoцeнти су рaчунaти у oднoсу нa 281 студeнтa, jeр два студeнтa нису нaвeлa нa кojoj су гoдини студиja. 
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Табела 1 - Анкетирани студенти који су користили услуге ненаставних служби 

  I година II година III година IV година Апсолвенти 

Библиотека 74,53% 63,16% 20,00% 43,18% 42,86% 

Читаоница 74,29% 76,32% 65,71% 73,86% 78,57% 

Центар за информационе технологије (ЦИТ) 28,57% 29,73% 20,00% 54,55% 71,43% 

Реферат за дипломе – канцеларија 130 3,41% 18,42% 17,14% 15,91% 14,29% 

Реферат за основне студије – канцеларија 134  32,97% 76,32% 54,29% 67,05% 64,29% 

Реферат за домове, кредите и стипендије – 

канцеларија 133 7,87% 23,68% 57,14% 29,55% 0,00% 

Реферат за наставу и испите – канцеларија 132 13,48% 34,21% 68,57% 50,00% 42,86% 
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ДЕО II – РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ОЦЕНУ РАДА СЛУЖБИ КОЈЕ 

ПРУЖАЈУ ПОДРШКУ НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ НА ФАКУЛТЕТУ 
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2.1 БИБЛИОТЕКА, ЧИТАОНИЦА И ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

Табела 2: Оцена просторне смештености, техничке опремљености и рада особља 

  I година II година III година IV година Апсолвенти Укупно 

Просторије су смештене у делу зграде Факултета тако да пружају адекватне услове за рад 

Библиотека 88,78% 84,21% 51,43% 72,73% 78,57% 77,82% 

Читаоница 89,11% 84,21% 57,14% 71,59% 85,71% 78,42% 

Центар за информационе технологије (ЦИТ) 91,89% 72,97% 80,00% 92,05% 92,86% 87,60% 

Техничка опремљеност је адекватна 

Библиотеке рачунарима 34,29% 58,33% 40,00% 31,82% 46,15% 38,93% 

Библиотеке пратећом опремом 32,26% 71,43% 42,86% 34,09% 30,77% 40,43% 

Електронских учионица рачунарима 58,43% 80,00% 54,29% 53,41% 53,85% 58,78% 

Електронских учионица пратећом опремом 43,08% 61,11% 31,43% 19,32% 30,77% 34,31% 

Факултета опремом за квалитетно извођење 

наставе 95,79% 72,97% 74,29% 54,55% 76,92% 75,56% 

Запослено особље поштује прописано радно време 

Бибилиотека 85,33% 68,57% 88,24% 73,86% 64,29% 77,82% 

Читаоница 95,06% 80,56% 91,18% 70,45% 64,29% 81,96% 

Центар за информационе технологије (ЦИТ) 96,00% 79,41% 87,10% 85,23% 76,92% 86,70% 

Квалитет рада, компетентност и мотивисаност особља (оцена 1-5) 

Библиотека 3,10 3,42 3,68 3,26 2,85 3,26 

Читаоница 3,49 3,31 3,21 3,01 3,00 3,22 

Центар за информационе технологије (ЦИТ) 4,04 3,57 4,09 3,93 3,77 3,91 
Напомена: Квалитет рада, компетентност и мотивисаност особља су оцењивани оценом од 1-5 (приказана је просечна оцена), док је у осталим 

редовима табеле мерено учешће потврдних одговора на изнету тврдњу у анкети. 

 

 

 

 



13 

 

 

Табела 3: Адекватност и доступност литературе (укључујући и електронски расположива документа) 

  I година II година III година IV година Апсолвенти Укупно 

Hиво и обим литературе библиотеке довољан je да 

покрије поље образовног и истраживачког 

интересовања 3,51 3,59 4,09 3,55 2,92 3,58 

Ниво и доступност база података довољни су да 

покрију поље образовног и истраживачког 

интересовања 3,55 3,44 3,82 3,30 3,23 3,47 

Уџбеничка литература је доступна 87,18% 91,67% 82,35% 88,64% 100,00% 88,45% 

Тражена литература у читаоници је свакодневно 

доступна за коришћење 58,50% 60,00% 42,40% 56,80% 53,80% 56,00% 

Тражена литература у библиотеци доступна је на захтев просечно у року од: 

Одмах 
64,38% 55,56% 36,36% 40,91% 23,08% 48,77% 

До 7 дана 
13,70% 36,11% 48,48% 46,59% 46,15% 35,25% 

До 15 дана 
1,37% 2,78% 6,06% 6,82% 30,77% 5,74% 

До 30 дана 
0,00% 2,78% 3,03% 1,14% 0,00% 1,23% 

Није обезбеђен приступ траженим материјалима 
20,55% 2,78% 6,06% 4,55% 0,00% 9,02% 

Напомена: У прва два реда тврдње су оцењиване оценом од 1-5 (приказана је просечна оцена), док је у осталим редовима табеле мерено учешће 

потврдних одговора на изнету тврдњу у анкети. 
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Табела 4: Основни разлози коришћења услуга библиотеке, читаонице и центра за информационе технологије 

  I година II година III година IV година Апсолвенти 

Припрема испита 64,42% 66,67% 81,82% 65,79% 83,33% 

Приступни рад  3,85% 12,12% 4,55% 22,37% 8,33% 

Семинарски рад 63,46% 66,67% 45,45% 50,00% 50,00% 

Пројектни задатак  10,58% 3,03% 9,09% 18,42% 41,67% 

Припрема презентације 27,88% 15,15% 40,91% 42,11% 58,33% 

Завршни рад 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Напомена: Студентима је остављено право да бирају истовремено више могућих одговора који презентују њихове најчешће разлоге коришћења услуга 

поменутих служби. 

 

 

Табела 5: Квалитет рада центра за информационе технологије и одељења НИЦЕФ едукације мерен степеном коришћења 

услуга од стране студената 

  I година II година III година IV година Апсолвенти Укупно 

Отварањe бесплатне е-маил адресе на серверу 

Факултета 60,44% 34,21% 34,29% 18,18% 23,08% 37,08% 

Приступање Интернету у просторијама Центра за 

информационе технологије (ЦИТ) 59,30% 44,74% 71,43% 79,55% 85,71% 66,92% 

Задовољни брзином Интернет везе 25,00% 57,89% 45,71% 51,14% 85,71% 43,68% 

Упознати са програмима обуке које реализује 

одељење НИЦЕФ едукације 7,14% 18,92% 11,43% 17,05% 0,00% 12,36% 

Упознати са активностима Центра за сарадњу с 

привредом 15,63% 24,32% 29,41% 52,27% 42,86% 32,10% 
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2.2 ОСТАЛЕ СЛУЖБЕ ЗА НЕНАСТАВНУ ПОДРШКУ РАДА ФАКУЛТЕТА 

 

Табела 6: Просторна смештеност и квалитет рада осталих служби за ненаставну подршку 

  I година II година III година IV година Апсолвенти Укупно 

Просторије су смештене у делу зграде Факултета тако да пружају адекватне услове за рад 

Студентска служба 84,52% 86,49% 88,57% 82,95% 92,86% 85,38% 

Запослено особље поштује прописано радно време 

Реферат за дипломе – канцеларија 130 58,54% 82,35% 87,88% 71,59% 76,92% 72,99% 

Реферат за основне студије – 

канцеларија 134  64,29% 85,71% 88,24% 71,59% 78,57% 75,35% 

Реферат за домове, кредите и 

стипендије – канцеларија 133 66,67% 79,41% 62,50% 73,56% 76,92% 71,14% 

Реферат за наставу и испите – 

канцеларија 132 54,55% 76,47% 87,50% 73,26% 76,92% 73,37% 

Квалитет рада, компетентност и мотивисаност особља (оцена 1-5) 

Реферат за дипломе – канцеларија 130 3,32 3,35 3,66 3,11 3,00 3,27 

Реферат за основне студије – 

канцеларија 134  3,45 3,29 3,30 3,00 3,00 3,17 

Реферат за домове, кредите и 

стипендије – канцеларија 133 2,93 3,47 3,53 3,33 2,85 3,29 

Реферат за наставу и испите – 

канцеларија 132 3,41 3,44 3,50 3,09 2,69 3,25 

Књижара 3,41 3,95 3,82 3,55 4,00 3,63 

Квалитет услуга које пружа (оцена 1-5) 

Центар за сарадњу с привредом 3,91 3,62 3,69 3,59 2,92 3,62 
 

Напомена: Одговори на прва два питања интерпретирани су као учешће позитивних тврдњи у укупном броју анкетираних, док је квалитет рада мерен 

просечном оценом. 
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Табела 7: Квалитет услуге у студентској кантини 

  I година II година III година IV година Апсолвенти Укупно 

Хигијена је адекватна 

У слушаоницама 91,40% 94,74% 58,82% 78,41% 57,14% 81,41% 

У ходницима 88,89% 100,00% 67,65% 85,23% 71,43% 85,82% 

У тоалетима 73,79% 78,95% 47,06% 36,36% 14,29% 56,27% 

Квалитет услуге у студентској кантини 

Врсте и квалитет хране 3,56 3,68 3,09 2,94 3,07 3,27 

Цене хране 3,18 3,54 3,68 2,99 2,57 3,19 

Врсте и квалитет пића 3,78 3,84 3,38 3,31 2,86 3,51 

Цене пића 3,36 3,54 3,50 3,27 2,43 3,33 

Љубазност запослених 3,05 3,30 3,24 2,97 3,29 3,10 

Хигијена 4,37 4,22 3,94 3,85 3,43 4,08 

Уређење ентеријера 4,51 4,41 3,97 3,80 3,36 4,13 
 

Напомена: Питања која се односе на хигијену мерена су % позитивних одговора, а питања везана за квалитет услуге изражавају просечне оцене од 1 

до 5 (1 најнижа, 5 највиша оцена) 
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2.3 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ ПО МОДУЛИМА 

 

 

 

 

Укупно 185 студената од 283 анкетираних унело је информацију о модулу. 

 

 

 

 

 

СМЕР Ознака у заглављу 

Економска анализа и политика 1 

Маркетинг 2 

Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 3 

Трговински менаџмент и маркетинг 4 

Финансије, банкарство и осигурање 5 

Туризам и хотелијерство 6 

Статистика, информатика и квантитативне финансије 7 

Менаџмент 8 

Међународна економија и спољна трговина 9 

Економија и финансије3 10 

Пословна анализа и консалтинг 11 

Пословна информатика 12 

                                                           
3 Смерови 10-12 су почели са радом од 2018/19 године. У овој анкети није било оних који су се изјаснили да 

су са смера Економија и финансије (10). 
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Табела 8: Оцена просторне смештености, техничке опремљености и рада особља библиотеке, читаонице и центра за 

информационе технологије према модулима 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

Просторије су смештене у делу зграде Факултета тако да пружају адекватне услове за рад 

Библиотека 100,00% 69,23% 80,95% 79,41% 76,19% 100,00% 60,61% 54,55% 61,11% 100,00% 100,00% 

Читаоница 100,00% 84,62% 80,95% 70,59% 76,19% 100,00% 75,76% 63,64% 58,33% 100,00% 100,00% 

Центар за информационе технологије (ЦИТ) 66,67% 92,31% 66,67% 88,24% 90,48% 66,67% 84,85% 81,82% 88,89% 0,00% 100,00% 

Техничка опремљеност је адекватна 

Библиотеке рачунарима 12,50% 38,46% 0,00% 35,29% 47,62% 0,00% 42,42% 27,27% 38,89% 100,00% 100,00% 

Библиотеке пратећом опремом 50,00% 30,77% 63,16% 32,35% 52,38% 0,00% 33,33% 18,18% 58,33% 100,00% - 

Електронских учионица рачунарима 87,50% 69,23% 68,42% 44,12% 80,95% 100,00% 69,70% 27,27% 52,78% 0,00% 100,00% 

Електронских учионица пратећом опремом 85,71% 15,38% 35,00% 20,59% 52,38% 0,00% 30,30% 9,09% 36,11% 0,00% 100,00% 

Факултета опремом за квалитетно извођење 

наставе 88,89% 38,46% 80,00% 58,82% 57,14% 33,33% 63,64% 54,55% 77,78% 100,00% 100,00% 

Запослено особље поштује прописано радно време 

Бибилиотека 100,00% 61,54% 70,00% 76,47% 90,48% 100,00% 68,75% 63,64% 77,78% 100,00% 100,00% 

Читаоница 100,00% 69,23% 80,95% 70,59% 85,71% 100,00% 71,88% 54,55% 83,33% 100,00% 100,00% 

Центар за информационе технологије (ЦИТ) 100,00% 91,67% 89,47% 82,35% 90,48% 100,00% 80,00% 54,55% 86,11% 100,00% 100,00% 

Квалитет рада, компетентност и мотивисаност особља (оцена 1-5) 

Библиотека 2,78 3,08 3,25 3,18 3,57 3,00 3,34 3,09 3,28 5,00 5,00 

Читаоница 3,67 2,77 3,29 2,82 3,24 3,33 3,23 2,64 3,11 5,00 5,00 

Центар за информационе технологије (ЦИТ) 4,50 4,00 3,79 3,74 3,95 3,33 3,94 3,36 3,89 1,00 5,00 
Напомена: Квалитет рада, компетентност и мотивисаност особља су оцењивани оценом од 1-5 (приказана је просечна оцена), док је у осталим 

редовима табеле мерено учешће потврдних одговора на изнету тврдњу у анкети. 
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Табела 9: Адекватност и доступност литературе (укључујући и електронски расположива документа) по модулима 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

Hиво и обим литературе библиотеке 

довољан je да покрије поље образовног и 

истраживачког интересовања 3,67 3,23 3,65 3,44 3,62 4,00 3,34 3,55 3,75 5,00 5,00 

Ниво и доступност база података довољни 

су да покрију поље образовног и 

истраживачког интересовања 2,89 3,15 3,70 3,44 3,43 3,33 2,91 3,55 3,67 - 5,00 

Уџбеничка литература је доступна 100,00% 92,31% 71,43% 88,24% 90,48% 66,67% 75,00% 100,00% 94,44% 100,00% 100,00% 

Тражена литература у читаоници је 

свакодневно доступна за коришћење 22,22% 53,85% 63,16% 55,88% 71,43% 33,33% 54,84% 36,36% 50,00% 0,00% 0,00% 

Тражена литература у библиотеци доступна је на захтев просечно у року од: 

Одмах 37,50% 25,00% 35,00% 35,29% 33,33% 100,00% 46,88% 27,27% 40,00% 100,00% 100,00% 

До 7 дана 0,00% 50,00% 55,00% 44,12% 47,62% 0,00% 40,63% 72,73% 51,43% 0,00% 0,00% 

До 15 дана 0,00% 0,00% 0,00% 17,65% 14,29% 0,00% 9,38% 0,00% 2,86% 0,00% 0,00% 

До 30 дана 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 4,76% 0,00% 0,00% 0,00% 2,86% 0,00% 0,00% 

Није обезбеђен приступ траженим 

материјалима 62,50% 25,00% 5,00% 2,94% 0,00% 0,00% 3,12% 0,00% 2,86% 0,00% 0,00% 
Напомена: У прва два реда тврдње су оцењиване оценом од 1-5 (приказана је просечна оцена), док је у осталим редовима табеле мерено учешће 

потврдних одговора на изнету тврдњу у анкети. 
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Табела 10: Основни разлози коришћења услуга библиотеке, читаонице и центра за информационе технологије 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

Припрема испита 100,00

% 

54,55

% 

90,00

% 

90,00

% 

58,82

% 

66,67

% 75,00% 

30,00

% 

57,14

% 

100,00

% 0,00% 

Приступни рад  

0,00% 

27,27

% 5,00% 

36,67

% 5,88% 0,00% 3,57% 

40,00

% 0,00% 0,00% 

100,00

% 

Семинарски рад 

0,00% 

54,55

% 

40,00

% 

43,33

% 

76,47

% 

66,67

% 53,57% 

40,00

% 

57,14

% 

100,00

% 

100,00

% 

Пројектни задатак 

0,00% 

27,27

% 5,00% 

20,00

% 0,00% 0,00% 17,86% 

50,00

% 9,52% 0,00% 0,00% 

Припрема 

презентације 11,11% 

45,45

% 

25,00

% 

33,33

% 

35,29

% 

33,33

% 42,86% 

60,00

% 

33,33

% 0,00% 0,00% 

Завршни рад 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Напомена: Студентима је остављено право да бирају истовремено више могућих одговора који презентују њихове најчешће разлоге коришћења услуга 

поменутих служби. 

 

 

 

 

Табела 11: Квалитет рада центра за информационе технологије и одељења НИЦЕФ едукације мерен степеном коришћења услуга 

од стране студената по модулима 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

Отварањe бесплатне е-маил адресе на 

серверу Факултета 75,00% 15,38% 35,00% 14,71% 28,57% 0,00% 33,33% 18,18% 16,67% 0,00% 100,00% 

Приступање Интернету у просторијама 

Центра за информационе технологије 25,00% 84,62% 42,86% 91,18% 52,38% 33,33% 75,76% 100,00% 66,67% 0,00% 100,00% 

Задовољни брзином Интернет везе 22,22% 61,54% 38,10% 52,94% 71,43% 33,33% 54,55% 45,45% 41,67% 100,00% 100,00% 

Упознати са програмима обуке које 

реализује одељење НИЦЕФ едукације 0,00% 15,38% 14,29% 8,82% 19,05% 0,00% 6,06% 45,45% 13,89% 0,00% 100,00% 

Упознати са активностима Центра за 

сарадњу с привредом 0,00% 66,67% 42,86% 55,88% 52,38% 33,33% 30,30% 72,73% 8,33% 0,00% 100,00% 
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Табела 12: Просторна смештеност и квалитет рада осталих служби за ненаставну подршку 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

Просторије су смештене у делу зграде Факултета тако да пружају адекватне услове за рад 

Студентска служба 100,00% 92,31% 90,48% 88,24% 85,71% 33,33% 78,79% 63,64% 88,89% 100,00% 100,00% 

Запослено особље поштује прописано радно време 

Реферат за дипломе – канцеларија 130 28,57% 75,00% 68,42% 76,47% 76,19% 100,00% 68,75% 54,55% 88,89% 100,00% 100,00% 

Реферат за основне студије – 

канцеларија 134 100,00% 75,00% 80,00% 70,59% 80,95% 66,67% 75,76% 54,55% 86,11% 100,00% 100,00% 

Реферат за домове, кредите и 

стипендије – канцеларија 133 100,00% 72,73% 68,42% 79,41% 76,19% 100,00% 70,97% 63,64% 61,11% 100,00% 100,00% 

Реферат за наставу и испите – 

канцеларија 132 100,00% 72,73% 63,16% 76,47% 76,19% 100,00% 74,19% 54,55% 86,11% 100,00% 100,00% 

Квалитет рада, компетентност и мотивисаност особља (оцена 1-5) 

Реферат за дипломе – канцеларија 130 4,00 3,36 3,53 3,03 3,10 2,67 3,00 3,36 3,39 5,00 5,00 

Реферат за основне студије – 

канцеларија 134 4,67 3,25 3,50 2,88 3,00 2,33 2,91 2,82 3,31 3,00 5,00 

Реферат за домове, кредите и 

стипендије – канцеларија 133 4,50 3,82 3,53 3,06 3,05 3,33 3,13 3,82 3,25 5,00 5,00 

Реферат за наставу и испите – 

канцеларија 132 4,00 3,18 4,00 2,85 3,14 2,33 2,94 3,18 3,25 4,00 5,00 

Књижара 3,50 4,00 3,85 3,56 3,76 3,67 3,36 3,27 3,64 4,00 5,00 

Квалитет услуга које пружа (оцена 1-5) 

Центар за сарадњу с привредом 4,00 4,18 3,95 3,53 3,67 3,33 3,39 4,09 3,06 5,00 5,00 
 

Напомена: Одговори на прва два питања интерпретирани су као учешће позитивних тврдњи у укупном броју анкетираних, док је квалитет рада мерен 

просечном оценом. 
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2.4 ПРИМЕДБЕ, ПОХВАЛЕ И СУГЕСТИЈЕ СТУДЕНАТА (отворено анкетно 

питање) 

 

Од студената је посебно затражено да дају сугестије за побољшање рада служби које 

пружају подршку наставном процесу на Факултету. Одговор на ово питање био је 

опционог карактера и на њега је одговорила половина анкетираних студената. Добијени 

одговори су анализирани и груписани по сличности коментара. Углавном су студенти 

остављали по један коментар, али било је и неколико испитаника који су у свом одговору 

дали више коментара. Укупно је било 150 коментара (53% у односу на број испитаника).  

 

Међу њима највише сугестија и примедби се односило на љубазност ненаставних служби 

69 коментара (46%). Студенти су ту истакли да желе више љубазности и поштовања, 

савременији приступ, већу мотивацију запослених, бољу информисаност и жељу да 

помогну, као и већу посвећеност. 

 

Следећа по бројности била је група од 33 коментара (22%) оних који су задовољни и 

изјаснили су се да је све у реду и да немају примедбе.  

 

Група од 16 коментара (10,67%) односи се на читаоницу и мањим делом на библиотеку. 

Студенти су тражили повећање капацитета читаоница (8 одговора), али и истакли да је 

потребно да буде већа дисциплина и забрана дугог чувања места. Један од анкетираних 

студената предложио је да се поставе усмеривачи ваздуха испод сваке климе у читаоници. 

На библиотеку су се односила 4 коментара где је тражено да се побољшају услови, 

модернизује рад, да има више примерака исте књиге, да би требало да има нове верзије 

уџбеника.  

 

Следећа група од 12 коментара (8%) односи се на студентску кантину. Студенти су 

тражили ниже цене, шири асортиман производа, здравију храну и више столица у 

кантини. Коментари који се односе на љубазност особља кантине нису рачунати овде. 

 

Постоји и неколико мањих група коментара које такође могу да укажу на могуће правце 

побољшања. Тако се 6 коментара (4%) односило на рачунарски сектор, од тога њих 3 је 

желело бољи Интернет, и по 1 коментар се односио на боље рачунаре, ажурирање 

софтвера у рачунском центру и постављање у салу А софтвера који постоји и у другим 

салама. Наредна група од 6 коментара (4%) односила се на радно време, неки су тражили 

поштовање радног времена, неки дуже радно време, продужетак рада читаонице до 22 

сата и увођење поподневног термина рада студентске службе. Потом долази група од 4 

коментара (2,67%) у којој се тражи боља хигијена тоалета, више смена за чистачице, али и 

повећање плата „теткицама и момцима из ЕРЦ“. На крају преостала су 4 коментара 

(2,67%) који би се могли подвести под разно: да се службе преместе на међуспрат или 

поред скриптарнице, боље обавештавање, више спортских активности, као и сугестија да 

се не олакшавају испити и факултет.     
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2.5 ПОРЕЂЕЊЕ СА РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ ИЗ 2016. ГОДИНЕ  

 

Узорак анкетираних студената је у 2018/19. години умањен са 916 на 283 уз пораст 

релативног учешћа анкетираних студената прве године и смањење учешћа студената треће 

године студија у укупном узорку.  

 

Резултати су у великој мери слични онима из анкете из 2016. године и овде издвајамо 

највећа одступања. Код удела студената који су користили услуге ненаставних служби, 

међу студентима прве године употреба библиотеке се повећала са 7,57% на 74,53%, а код 

студената треће године се удео смањио са 61,79% на 20%. Повећало се коришћење службе 

за основне студије, канцеларија 134, за другу годину са 15,11% на 76,32%. У табели 2. ако 

се посматрају збирни подаци закључујемо да се смањио удео оних који сматрају да је 

библиотека добро смештена са 89,57% на 77,82%. У табели 4. примећујемо значајан 

пораст коришћења услуга библиотеке, читаонице и центра за информационе технологије - 

за семинарске радове, за студенте 1. године са 2,17% на 63,46% и за студенте 2. године са 

20,81% на 66,67%. Дошло је до значајног пораста приступања Интернету у просторијама 

Центра за информационе технологије са 45,81% на 66,92%.     

 

Уколико посматрамо финије збирне разлике може се уочити да је дошло до благог пада 

оцена о смештености ненаставних служби, као и дела оцена о опремљености, радном 

времену и квалитету рада. Раст је забележен код једног дела ових оцена, највише код 

оцене опремљености библиотеке пратећом опремом са 33,33% на 40,43%, опремљености 

учионица електронском опремом са 28,81% на 34,31%. Слично, дошло је до блажег пада 

оцена везаних за адекватност и доступност литературе. Нешто већи број студената је 

отворио бесплатне имејл адресе, 37,08% према 33,72% из 2016. године. Нешто већи удео 

студената је упознат са обукама које реализује одељење НИЦЕФ едукације (12,36%) у 

односу на 2016. годину када је то било 7,92% (тада се ова служба звала Центар за 

перманентно стручно усавршавање).  

 

У овом извештају је нов Центар за сарадњу са привредом, са чијим радом је упознато 

32,10% анкетирнаих студената и на квалитет услуга које пружа добио је просечну оцену 

3,62.  
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ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА 

НЕНАСТАВНЕ 

ПОДРШКЕ НА ЕКОНОМСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ 

 

Текући студенти основних студија 

 2019/20. година 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд,  април 2020. 
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ДЕО I - ОПШТИ ПОДАЦИ О АНКЕТИ 

(Време реализације, структура испитаних по годинама основних студија, подаци о узорку 

који је релевантан за оцену) 

 

 

Анкета је реализована у току трајања јесењег семестра школске 2019/2020. године. 

Анкетирано је 713 студената. Студенти прве године чине 10,52% испитаних, друге 

14,17%, треће 36,33% и четврте 32,26%, уз апсолвенте који су заступљени са 6,73%. 

 

За израчунавање и приказ резултата испитивања по појединим службама за ненаставну 

подршку на Факултету, релевантни су само они студенти који су одговорили на 

постављена питања која су везана за рад служби. Уочава се пораст учешћа студената који 

су користили услуге ненаставних служби током периода трајања студија (Графикон 1 и 

Табела 1). Више од 40% испитаних на завршним годинама студија користи услуге центра 

за информационе технологије, док услуге читаонице користи око 80% испитаних 

студената завршних година основних студија. Највећи проценат студената користи 

читаоницу, код студената друге године је тај проценат највећи, око 90%. Услуге 

библиотеке такође највише користе студенти друге године, њих око 60%. 

 

Графикон 1: Учешће студената који су користили услуге ваннаставних служби у 

структури анкетираних 
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Табела 1 - Анкетирани студенти који су користили услуге ненаставних служби 

  I година II година III година IV година Апсолвенти 

Библиотека 13,70% 59,41% 49,02% 41,92% 35,42% 

Читаоница 54,05% 89,11% 82,81% 78,07% 83,33% 

Центар за информационе технологије (ЦИТ) 12,33% 44,55% 34,50% 46,93% 43,75% 

Реферат за дипломе – канцеларија 130 11,11% 22,83% 25,71% 26,70% 31,91% 

Реферат за основне студије – канцеларија 134  32,08% 65,98% 76,61% 79,04% 78,26% 

Реферат за домове, кредите и стипендије – 

канцеларија 133 6,00% 29,35% 28,57% 35,91% 31,91% 

Реферат за наставу и испите – канцеларија 132 8,33% 26,37% 36,73% 47,09% 71,74% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕО II – РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ОЦЕНУ РАДА СЛУЖБИ КОЈЕ 

ПРУЖАЈУ ПОДРШКУ НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ НА ФАКУЛТЕТУ 
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2.1 БИБЛИОТЕКА, ЧИТАОНИЦА И ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

Табела 2: Оцена просторне смештености, техничке опремљености и рада особља 

  I година II година III година IV година Апсолвенти Укупно 

Просторије су смештене у делу зграде Факултета тако да пружају адекватне услове за рад 

Библиотека 89,47% 87,23% 78,42% 85,25% 75,56% 82,72% 

Читаоница 91,04% 90,82% 85,60% 78,64% 70,83% 83,60% 

Центар за информационе технологије (ЦИТ) 90,20% 79,52% 80,42% 87,24% 86,36% 83,71% 

Техничка опремљеност је адекватна 

Библиотеке рачунарима 66,67% 72,86% 62,26% 44,32% 42,11% 56,26% 

Библиотеке пратећом опремом 77,42% 59,70% 43,59% 34,76% 46,88% 45,19% 

Електронских учионица рачунарима 70,00% 78,95% 70,94% 62,02% 66,67% 68,49% 

Електронских учионица пратећом опремом 68,75% 60,00% 39,01% 32,20% 21,43% 39,33% 

Факултета опремом за квалитетно извођење 

наставе 73,68% 85,56% 65,83% 61,03% 65,12% 67,65% 

Запослено особље поштује прописано радно време 

Бибилиотека 88,24% 87,84% 79,27% 72,99% 66,67% 78,08% 

Читаоница 86,86% 87,95% 80,93% 76,68% 65,22% 79,65% 

Центар за информационе технологије (ЦИТ) 84,00% 94,74% 83,78% 84,80% 91,18% 86,02% 

Квалитет рада, компетентност и мотивисаност особља (оцена 1-5) 

Библиотека 3,70 3,82 3,44 3,26 3,22 3,43 

Читаоница 3,71 3,82 3,53 3,40 3,20 3,52 

Центар за информационе технологије (ЦИТ) 3,79 4,07 4,11 4,07 4,05 4,07 
Напомена: Квалитет рада, компетентност и мотивисаност особља су оцењивани оценом од 1-5 (приказана је просечна оцена), док је у осталим 

редовима табеле мерено учешће потврдних одговора на изнету тврдњу у анкети. 
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Табела 3: Адекватност и доступност литературе (укључујући и електронски расположива документа) 

  I година II година III година IV година Апсолвенти Укупно 

Hиво и обим литературе библиотеке довољан je да 

покрије поље образовног и истраживачког 

интересовања 3,97 4,08 3,76 3,57 3,77 3,76 

Ниво и доступност база података довољни су да 

покрију поље образовног и истраживачког 

интересовања 3,79 3,74 3,47 3,34 3,76 3,51 

Уџбеничка литература је доступна 89,58% 83,72% 84,55% 85,78% 76,92% 84,76% 

Тражена литература у читаоници је свакодневно 

доступна за коришћење 75,00% 80,77% 68,25% 57,07% 47,22% 65,46% 

Тражена литература у библиотеци доступна је на захтев просечно у року од: 

Одмах 
48,00% 72,00% 62,19% 59,15% 39,39% 60,44% 

До 7 дана 
36,00% 24,00% 26,37% 28,66% 39,39% 28,11% 

До 15 дана 
8,00% 0,00% 4,48% 7,32% 12,12% 5,42% 

До 30 дана 
0,00% 0,00% 1,00% 0,61% 0,00% 0,60% 

Није обезбеђен приступ траженим материјалима 
8,00% 4,00% 5,97% 4,27% 9,09% 5,42% 

Напомена: У прва два реда тврдње су оцењиване оценом од 1-5 (приказана је просечна оцена), док је у осталим редовима табеле мерено учешће 

потврдних одговора на изнету тврдњу у анкети. 
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Табела 4: Основни разлози коришћења услуга библиотеке, читаонице и центра за информационе технологије 

  I година II година III година IV година Апсолвенти 

Припрема испита 96,77% 78,72% 65,35% 70,21% 82,61% 

Приступни рад  6,45% 7,45% 6,14% 11,70% 6,52% 

Семинарски рад 3,23% 50,00% 46,93% 44,15% 39,13% 

Пројектни задатак 0,00% 1,06% 4,39% 13,83% 8,70% 

Припрема презентације 3,23% 14,89% 18,42% 36,17% 28,26% 

Завршни рад 0,00% 0,00% 0,00% 0,53% 0,00% 
Напомена: Студентима је остављено право да бирају истовремено више могућих одговора који презентују њихове најчешће разлоге коришћења услуга 

поменутих служби. 

 

 

Табела 5: Квалитет рада центра за информационе технологије и одељења НИЦЕФ едукације мерен степеном коришћења 

услуга од стране студената 

  I година II година III година IV година Апсолвенти Укупно 

Отварањe бесплатне е-маил адресе на серверу 

Факултета 78,33% 51,04% 26,80% 31,22% 11,11% 35,27% 

Приступање Интернету у просторијама Центра за 

информационе технологије (ЦИТ) 53,33% 58,95% 51,57% 63,68% 66,67% 57,79% 

Задовољни брзином Интернет везе 57,58% 52,69% 58,47% 48,83% 57,78% 54,44% 

Упознати са програмима обуке које реализује 

одељење НИЦЕФ едукације 9,09% 7,78% 12,35% 13,43% 11,36% 11,73% 

Упознати са активностима Центра за сарадњу с 

привредом 25,00% 27,78% 27,71% 52,02% 46,67% 36,95% 
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2.2 ОСТАЛЕ СЛУЖБЕ ЗА НЕНАСТАВНУ ПОДРШКУ РАДА ФАКУЛТЕТА 

 

Табела 6: Просторна смештеност и квалитет рада осталих служби за ненаставну подршку 

  I година II година III година IV година Апсолвенти Укупно 

Просторије су смештене у делу зграде Факултета тако да пружају адекватне услове за рад 

Студентска служба 91,94% 91,40% 85,60% 80,00% 81,25% 84,84% 

Запослено особље поштује прописано радно време 

Реферат за дипломе – канцеларија 130 81,82% 88,41% 75,38% 76,32% 78,79% 78,05% 

Реферат за основне студије – 

канцеларија 134  83,33% 86,59% 73,21% 70,15% 69,23% 74,31% 

Реферат за домове, кредите и 

стипендије – канцеларија 133 87,50% 95,08% 80,42% 76,70% 78,79% 81,16% 

Реферат за наставу и испите – 

канцеларија 132 91,67% 86,21% 76,80% 74,30% 74,36% 77,53% 

Квалитет рада, компетентност и мотивисаност особља (оцена 1-5) 

Реферат за дипломе – канцеларија 130 3,78 3,67 3,42 3,17 2,78 3,33 

Реферат за основне студије – 

канцеларија 134 3,71 3,43 2,92 2,87 2,75 3,00 

Реферат за домове, кредите и 

стипендије – канцеларија 133 3,92 3,84 3,56 3,26 3,06 3,46 

Реферат за наставу и испите – 

канцеларија 132 3,77 3,54 3,39 3,06 2,74 3,25 

Књижара 3,90 4,02 3,67 3,61 3,68 3,72 

Квалитет услуга које пружа (оцена 1-5) 

Центар за сарадњу с привредом 3,77 3,98 3,52 3,93 3,66 3,75 
 

Напомена: Одговори на прва два питања интерпретирани су као учешће позитивних тврдњи у укупном броју анкетираних, док је квалитет рада мерен 

просечном оценом. 
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Табела 7: Квалитет услуге у студентској кантини 

  I година II година III година IV година Апсолвенти Укупно 

Хигијена је адекватна 

У слушаоницама 95,52% 95,83% 86,29% 85,78% 78,22% 87,85% 

У ходницима 97,10% 95,88% 90,80% 86,78% 86,96% 90,57% 

У тоалетима 63,77% 67,71% 47,84% 36,77% 31,91% 47,54% 

Квалитет услуге у студентској кантини 

Врсте и квалитет хране 3,37 3,59 3,17 3,19 2,85 3,22 

Цене хране 3,49 3,60 3,11 3,07 2,93 3,18 

Врсте и квалитет пића 3,91 3,87 3,56 3,57 3,13 3,60 

Цене пића 3,66 3,66 3,32 3,21 3,22 3,35 

Љубазност запослених 3,64 3,60 3,26 3,43 2,91 3,37 

Хигијена 4,32 4,42 3,98 4,12 3,69 4,09 

Уређење ентеријера 4,18 4,38 4,08 3,92 3,78 4,05 
 

Напомена: Питања која се односе на хигијену мерена су % позитивних одговора, а питања везана за квалитет услуге изражавају просечне оцене од 1 

до 5 (1 најнижа, 5 највиша оцена) 

 



33 

 

2.3 РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ ПО МОДУЛИМА 

 

 

 

 

 

Укупно 639 студената од 713 анкетираних унело је информацију о модулу. 

 

 

 

СМЕР Ознака у заглављу 

Економска анализа и политика 1 

Маркетинг 2 

Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање 3 

Трговински менаџмент и маркетинг 4 

Финансије, банкарство и осигурање 5 

Туризам и хотелијерство 6 

Статистика, информатика и квантитативне финансије 7 

Менаџмент 8 

Међународна економија и спољна трговина 9 

Економија и финансије 10 

Пословна анализа и консалтинг 11 

Пословна информатика 12 
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Табела 8: Оцена просторне смештености, техничке опремљености и рада особља библиотеке, читаонице и центра за 

информационе технологије према модулима 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Просторије су смештене у делу зграде Факултета тако да пружају адекватне услове за рад 

Библиотека 84,62%  72,73% 87,04% 78,26% 81,08% 64,71% 87,50% 94,87% 85,71% 83,33% 83,33% 76,32% 

Читаоница 92,31% 82,61% 84,85% 79,84% 74,32% 70,59% 77,27% 91,89% 87,50% 100,00% 88,00% 85,37% 

Центар за информационе 

технологије (ЦИТ) 92,31% 84,09% 83,33% 82,24% 82,86% 81,25% 76,92% 81,58% 85,42% 75,00% 92,00% 81,08% 

Техничка опремљеност је адекватна 

Библиотеке рачунарима 75,00% 65,79% 55,04% 48,91% 50,00% 7,14% 62,50% 48,57% 66,67% 75,00% 83,33% 56,25% 

Библиотеке пратећом опремом 50,00% 43,24% 50,00% 32,56% 36,21% 27,27% 35,71% 44,83% 36,59% 66,67% 69,57% 42,86% 

Електронских учионица 

рачунарима 83,33% 81,82% 67,12% 65,09% 74,29% 43,75% 80,00% 56,76% 80,43% 66,67% 68,00% 50,00% 

Електронских учионица 

пратећом опремом 50,00% 47,62% 42,45% 30,69% 27,94% 6,67% 26,32% 44,44% 45,45% 100,00% 52,00% 36,11% 

Факултета опремом за 

квалитетно извођење наставе 92,31% 75,00% 65,61% 56,19% 69,33% 56,25% 63,64% 85,00% 65,91% 83,33% 80,00% 60,53% 

Запослено особље поштује прописано радно време 

Бибилиотека 83,33% 75,68% 79,70% 72,41% 69,84% 58,33% 78,57% 91,67% 80,00% 100,00% 78,26% 77,78% 

Читаоница 75,00% 83,33% 80,95% 77,14% 74,29% 53,33% 78,95% 76,92% 88,64% 100,00% 76,00% 79,31% 

Центар за информационе 

технологије (ЦИТ) 72,73% 83,78% 89,92% 78,31% 90,63% 90,91% 81,82% 80,00% 94,44% 100,00% 82,61% 82,14% 

Квалитет рада, компетентност и мотивисаност особља (оцена 1-5) 

Библиотека 3,82 3,59 3,55 3,26 3,40 2,64 3,43 3,06 3,15 4,50 3,30 3,67 

Читаоница 3,45 3,65 3,64 3,52 3,38 2,87 3,50 3,12 3,52 4,00 3,20 3,65 

Центар за информационе 

технологије (ЦИТ) 4,00 4,22 4,21 3,91 4,14 3,87 4,00 4,38 3,95 4,00 3,92 3,75 
Напомена: Квалитет рада, компетентност и мотивисаност особља су оцењивани оценом од 1-5 (приказана је просечна оцена), док је у осталим 

редовима табеле мерено учешће потврдних одговора на изнету тврдњу у анкети. 
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Табела 9: Адекватност и доступност литературе (укључујући и електронски расположива документа) по модулима 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Hиво и обим литературе библиотеке 

довољан je да покрије поље 

образовног и истраживачког 

интересовања 4,10 3,79 3,90 3,33 3,66 3,38 3,87 4,14 3,75 4,20 3,70 3,81 

Ниво и доступност база података 

довољни су да покрију поље 

образовног и истраживачког 

интересовања 3,64 3,46 3,61 3,33 3,38 3,38 3,43 3,64 3,46 2,00 3.73 3,50 

Уџбеничка литература је доступна 75,00% 81,82% 90,07% 76,24% 81,94% 84,62% 90,00% 100,00% 93,18% 80,00% 83,33% 67,65% 

Тражена литература у читаоници је 

свакодневно доступна за 

коришћење 50,00% 70,00% 63,50% 63,83% 53,13% 46,67% 68,75% 78,79% 62,50% 80,00% 77,27% 71,88% 

Тражена литература у библиотеци доступна је на захтев просечно у року од: 

Одмах 22,22% 48,65% 73,48% 58,62% 41,82% 33,33% 61,54% 75,00% 54,05% 100,00% 63,64% 72,41% 

До 7 дана 55,56% 37,84% 21,21% 26,44% 38,18% 50,00% 15,38% 18,75% 40,54% 0,00% 31,82% 10,34% 

До 15 дана 0,00% 8,11% 2,27% 4,60% 12,73% 8,33% 15,38% 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 13,79% 

До 30 дана 11,11% 2,70% 0,00% 1,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Није обезбеђен приступ траженим 

материјалима 11,11% 2,70% 3,03% 9,20% 7,27% 8,33% 7,69% 0,00% 5,41% 0,00% 4,55% 3,45% 
Напомена: У прва два реда тврдње су оцењиване оценом од 1-5 (приказана је просечна оцена), док је у осталим редовима табеле мерено учешће 

потврдних одговора на изнету тврдњу у анкети. 
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Табела 10: Основни разлози коришћења услуга библиотеке, читаонице и центра за информационе технологије 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Припрема испита 77,78% 69,23% 64,71% 70,54% 72,58% 93,33% 73,68% 80,00% 62,79% 60,00% 82,61% 81,58% 

Приступни рад  33,33% 0,00% 1,31% 18,75% 3,23% 13,33% 5,26% 22,86% 2,33% 0,00% 4,35% 7,89% 

Семинарски рад 55,56% 43,59% 56,86% 32,14% 51,61% 53,33% 21,05% 54,29% 55,81% 40,00% 21,74% 31,58% 

Пројектни задатак 11,11% 10,26% 5,88% 7,14% 8,06% 26,67% 15,79% 2,86% 6,98% 0,00% 4,35% 5,26% 

Припрема презентације 22,22% 28,21% 26,14% 17,86% 38,71% 40,00% 10,53% 22,86% 23,26% 0,00% 26,09% 23,68% 

Завршни рад 0,00% 0,00% 0,00% 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Напомена: Студентима је остављено право да бирају истовремено више могућих одговора који презентују њихове најчешће разлоге коришћења услуга 

поменутих служби. 

 

 

 

 

Табела 11: Квалитет рада центра за информационе технологије и одељења НИЦЕФ едукације мерен степеном коришћења услуга 

од стране студената по модулима 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Отварањe бесплатне е-маил адресе 

на серверу Факултета 30,77% 19,15% 39,51% 17,21% 32,89% 6,25% 47,62% 25,64% 25,53% 33,33% 44,00% 53,66% 

Приступање Интернету у 

просторијама Центра за 

информационе технологије 61,54% 42,55% 54,94% 57,72% 53,95% 82,35% 50,00% 60,00% 66,67% 50,00% 80,00% 70,00% 

Задовољни брзином Интернет везе 69,23% 72,34% 45,57% 49,57% 69,44% 58,82% 66,67% 69,23% 52,08% 40,00% 45,83% 39,47% 

Упознати са програмима обуке које 

реализује одељење НИЦЕФ 

едукације 33,33% 6,82% 15,29% 7,96% 12,68% 5,88% 4,76% 9,76% 8,16% 0,00% 29,17% 13,51% 

Упознати са активностима Центра за 

сарадњу с привредом 54,55% 41,30% 39,63% 23,77% 54,17% 58,82% 38,10% 41,03% 29,79% 50,00% 41,67% 27,03% 
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Табела 12: Просторна смештеност и квалитет рада осталих служби за ненаставну подршку 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Просторије су смештене у делу зграде Факултета тако да пружају адекватне услове за рад 

Студентска служба 76,92% 76,60% 87,65% 85,12% 80,00% 82,35% 90,00% 89,74% 83,67% 83,33% 79,17% 80,95% 

Запослено особље поштује прописано радно време 

Реферат за дипломе – 

канцеларија 130 80,00% 68,29% 86,57% 65,93% 84,06% 77,78% 81,82% 83,33% 70,73% 100,00% 81,82% 71,88% 

Реферат за основне студије – 

канцеларија 134 81,82% 66,67% 82,01% 67,00% 78,87% 64,29% 77,78% 62,86% 68,18% 80,00% 82,61% 71,05% 

Реферат за домове, кредите и 

стипендије – канцеларија 133 88,89% 77,50% 90,55% 67,09% 81,25% 77,78% 76,92% 86,96% 78,38% 100,00% 72,73% 76,67% 

Реферат за наставу и испите – 

канцеларија 132 77,78% 70,00% 83,05% 65,91% 80,95% 83,33% 61,54% 87,50% 78,05% 100,00% 76,19% 71,43% 

Квалитет рада, компетентност и мотивисаност особља (оцена 1-5) 

Реферат за дипломе – 

канцеларија 130 3,56 3,19 3,59 3,07 3,41 2,60 3,15 3,38 3,02 4,25 3,04 3,33 

Реферат за основне студије – 

канцеларија 134 3,60 3,07 3,16 2,64 3,00 2,73 3,37 2,60 2,65 4,50 3,00 2,92 

Реферат за домове, кредите и 

стипендије – канцеларија 133 3,75 3,42 3,83 3,08 3,43 2,60 3,50 3,53 3,17 4,25 3,17 3,23 

Реферат за наставу и испите – 

канцеларија 132 3,38 3,11 3,54 2,98 3,27 2,67 3,07 3,30 3,13 4,25 3,14 3,03 

Књижара 3,77 3,86 3,82 3,60 3,69 3,33 3,80 3,44 3,63 4,50 3,60 3,73 

Квалитет услуга које пружа (оцена 1-5) 

Центар за сарадњу с привредом 4,17 3,53 3,97 3,68 3,67 3,40 3,90 3,43 3,59 3,50 3,62 3,86 
Напомена: Одговори на прва два питања интерпретирани су као учешће позитивних тврдњи у укупном броју анкетираних, док је квалитет рада мерен 

просечном оценом. 



38 

 

2.4 ПРИМЕДБЕ, ПОХВАЛЕ И СУГЕСТИЈЕ СТУДЕНАТА (отворено анкетно 

питање) 

 

Од студената је посебно затражено да дају сугестије за побољшање рада служби које 

пружају подршку наставном процесу на Факултету. Одговор на ово питање био је 

опционог карактера. Од укупног броја испитаних око шестине је оставило одговор. Ти 

одговори су анализирани и груписани по сличности коментара. Углавном су студенти 

остављали по један коментар, али било је и неколико оних који су у свом одговору дали 2 

или 3 коментара. Укупно је било 129 коментара (18% у односу на број испитаника).  

 

Међу њима највише сугестија и примедби се односило на љубазност ненаставних служби 

70 коментара (54,26%). Студенти су ту истакли да желе више љубазности, разумевања, 

поштовања, већу мотивацију и ажурност запослених. Неки од коментара директно су 

именовали одређене службе, највише студентску службу и кантину.  

 

Следећа по бројности била је група од 13 коментара (10,08%) која се односи на студентску 

кантину. Студенти су овде тражили ниже цене, већи асортиман производа, унапређење 

квалитета. Скоро половина ових коментара односи се на уређење кантине, тражили су да 

се врате вреће за седење, плејстејшн PS4, поменуто је да је стари ентеријер био бољи. 

 

У групи од 11 коментара (8,53%) су одговори задовљних студената који су се изјаснили да 

је све како треба и да немају препоруке. 

 

Група од 10 коментара (7,75%) односи се на радно време. Већина их се односи на дуже 

или флексибилније радно време, нарочито студентске службе, било је 3 коментара који се 

односе на поштовање радног времена, а један предлог се односио на продужетак радног 

времена читаонице. 

 

Ту је и група од 10 коментара (7,75%) који се односе на тоалет. Највише се истичу 

коментари да буде довољно средстава за хигијену у тоалетима (сапун, папир). Следи мањи 

број коментара да се повећа ниво хигијене. По један коменар односи се на сушилицу за 

руке и повећање броја тоалета. 

 

Мања група од 5 коментара (3,86%) односи се на запослене: потребно их је мотивисати за 

квалитетнији и ажурнији рад и смањити администрацију. Ту је и мала група од 3 

коментара (2,33%) који се односе на читаоницу, да је потребно преместити је на више 

спратове и предлог да се студентима узима индекс како не би заузимали више места.   

 

На крају је остало 7 коментара (5,43%) који би се могли подвести под разно и не односе се 

директно на ненаставне службе: веће слушаонице и више слушаоница уз климу, више 

спортских активности, боље осветљење у појединим просторијама (не наводи се којим), 

више подстицања на практичан рад у настави, више сарадње са студентима.  
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2.5 ПОРЕЂЕЊЕ СА РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ ИЗ 2016. ГОДИНЕ  

 

Узорак анкетираних студената је у 2019/20. години умањен са 916 из 2016. године на 713 

сада, уз пораст релативног учешћа анкетираних студената треће и четврте године, и 

смањење учешћа студената прве године студија у укупном узорку.  

 

Резултати су у великој мери слични онима из анкете из 2016. године и овде издвајамо 

највећа одступања. Код удела студената који су користили услуге ненаставних служби, 

повећало се коришћење службе за основне студије, канцеларија 134, за другу годину са 

15,11% на 65,98%, за трећу годину са 36,89% на 76,61% и четврту годину са 39,66% на 

79,04%. Ово се објашњава одређеном реорганизацијом која је у овом периоду била у 

студентској служби. У табели 2. ако се посматрају збирни подаци закључујемо да се 

повећао удео оних који сматрају да је библиотека добро опремљена рачунарима са 42,57% 

на 56,26%, и пратећом опремом са 33,33% на 45,19%. Опремљеност електронских 

учионица пратећом опремом је боље оцењена, 39,33% сада према 28,81% из 2016. године.  

Доступност литературе је релативно добра и ту нема значајних разлика у односу на 2016. 

годину. У табели 4. примећујемо значајан пораст коришћења услуга библиотеке, 

читаонице и центра за информационе технологије - за апсолвенте за припрему испита са 

44,44% на 82,61% и за студенте 2. године за семинарски рад са 20,81% на 50%. Дошло је 

до пораста приступања Интернету у просторијама Центра за информационе технологије са 

45,81% на 57,79%. Повећало се задовољство брзином Интернета са 44,41% на 54,44%.    

 

У овом извештају у односу на 2016. је нов Центар за сарадњу са привредом, са чијим 

радом је упознато 36,95% анкетирнаих студената и на квалитет услуга које пружа добио је 

просечну оцену 3,75. 

 

 

2.6 ПОРЕЂЕЊЕ СА РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ ИЗ 2018/19. ГОДИНЕ  

 

Узорак анкетираних студената је у 2019/20. години повећан са 283 из 2018/19. на 713 сада 

уз пораст релативног учешћа анкетираних студената треће године и смањење учешћа 

студената прве године студија у укупном узорку.  

 

Резултати се не разликују суштински од оних из анкете 2018/19. године и овде издвајамо 

највећа одступања. Пошто је организациона структура остала иста, потпуно је иста и 

структура самих извештаја што олакшава њихово поређење. Код удела студената који су 

користили услуге ненаставних служби, смањило се коришћење библиотеке код студената 

прве године са 74,53% на 13,70% - ово се може објаснити разликом у терминима 

анкетирања (пролећни семестар у школској 2018/19 и јесењи семестар у школској 

2019/20). Затим код реферата за домове, кредите и стипендије код апсолвената дошло је до 

пораста коришћења са 0% на 31,91%, а код реферата за наставу и испите за студенте треће 

године удео се смањио са 68,57% на 36,73%. У табели 2. ако се посматрају збирни подаци 

закључујемо да је дошло до пораста техничке опремљености. Код опремљености 

библиотеке рачунарима тај број се повећао са 38,93% на 56,26%, а код опремљености 

електронских учионица рачунарима се повећао са 58,78% на 68,49%. Квалитет рада, 

компетентност и мотивисаност особља оцењена је нешто већим оценама него раније.  
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Доступност литературе се повећала са 48,77% на 60,44%. У табели 4. примећујемо 

значајан пораст коришћења услуга библиотеке, читаонице и центра за студенте 1. године 

за припрему испита са 64,42% на 3,23% (што се такође може објаснити термином 

анкетирања), као и смањење за апсолвенте за пројектни задатак и припрему презентације 

за око 30%. Повећало се задовољство брзином Интернета са 43,68% на 54,44%. Дошло је 

до пораста коришћења услуга Реферата за домове, кредите и стипендије са 71,14% на 

81,16%.   

 

Укупно може се закључити да је узорак из 2019/20 показао пораст техничке опремљености 

и брзину Интернет везе у односу на раније периоде, а да по осталим ставкама даје 

релативно добру слику сличну претходним извештајима. 
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I - ОПШТИ ПОДАЦИ О АНКЕТИ 

 

 

Анкета је реализована у току пролећног семестра школске 2018/2019. године. Анкетирани су 

студенти мастер студија Економског факултета Универзитета у Београду. Укупан број 

анкетираних студената износи 51.  

 

За израчунавање и приказ резултата испитивања по појединим службама за ненаставну подршку 

на Факултету релевантни су само они студенти који су се изјаснили да су користили услуге 

односних служби (Графикон 1). 52,94% испитаних на мастер студијама користи услуге 

библиотеке, око 45,10% испитаних користи услуге читаонице, а око 60,78% испитаних користи 

услуге центра за информационе технологије (информатичког центра).4 

 

Графикон 1: Студенти мастер студија који су користили услуге служби за ненаставну подршку 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Студенти мастер студија су обично запослена лица која имају приступ рачунарима и интернету било на 

послу или код куће. 
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II – РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ОЦЕНУ РАДА СЛУЖБИ КОЈЕ 

ПРУЖАЈУ ПОДРШКУ НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ НА ФАКУЛТЕТУ 

 

Табела 1: Оцена просторне смештености, техничке опремљености и рада особља 

 

  Укупно 

Просторије су смештене у делу зграде тако да пружају адекватне услове за рад   

Библиотека 82,35% 

Читаоница 72,55% 

Информатички центар 86,27% 

Служба за мастер студије 90,20% 

Запослено особље поштује радно време   

Библиотека 76,47% 

Читаоница 82,35% 

Информатички центар 92,16% 

Служба за мастер студије 84,31% 

Техничка опремљеност је адекватна   

Библиотеке рачунарском опремом 43,14% 

Библиотеке пратећом опремом 35,29% 

Рачунарских учионица рачунарима 56,86% 

Рачунарских учионица пратећом опремом 33,33% 

Факултета, генерално, опремом за квалитетно извођење наставе 58,82% 

Квалитет рада, компетентност и мотивисаност особља (оцена 1-5)   

Библиотека 3,67 

Читаоница 3,61 

Центар за информационе технологије 4,25 

Служба за мастер студије 3,71 

 

*За прва три питања приказано је учешће потврдних одговора, а за четврто просечне оцене на скали од 1 до 

5 
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Табела 2: Адекватност и доступност литературе (укључујући и електронски расположива 

документа) 

 

  Укупно 

Литература у библиотеци покрива поље образовног и истраживачког 

интересовања студента 3,37 

Доступне базе података покривају поље образовног и истраживачког 

интересовања студента 3,51 

Уџбеничка литература је доступна 80,39% 

Литература у читаоници је свакодневно доступна за коришћење 56,86% 

Тражена литература у библиотеци је доступна на захтев просечно у року:   

Одмах 37,25% 

До 7 дана 54,90% 

До 15 дана 5,88% 

Није обезбеђен приступ траженим материјалима 1,96% 

* У прва два реда тврдње су оцењиване оценом од 1 до5 (приказана је просечна оцена), док је у осталим 

редовима табеле мерено учешће потврдних одговора на изнету тврдњу у анкети 

 

Табела 3: Основни разлози коришћења услуга библиотеке, читаонице и центра за информационе 

технологије (информатичког центра) 

 

  Укупно 

Разлог коришћења услуга библиотечке службе и информатичког центра*   

Припрема испита 31,37% 

Приступни рад 23,53% 

Семинарски рад 33,33% 

Пројектни задатак 9,80% 

Припрема презентације 21,57% 

Завршни (мастер) рад 33,33% 

*Студентима је остављено право да бирају истовремено више понуђених одговора који представљају 

најчешће разлоге коришћења услуга библиотечке службе и информатичког центра 
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Табела 4: Квалитет рада Центра за информационе технологије мерен облицима коришћења услуга 

од стране студената 

 

Студенти који су користили конкретне услуге Центра за информационе 

технологије 
Укупно 

Отворили бесплатно адресу за електронску пошту на серверу Факултета 5,88% 

Користили могућност претраживања 52,94% 

Задовољни брзином интернет везе 72,55% 

 

 

Табела 5: Квалитет услуге у студентској кантини 

 

  Укупно 

Хигијена је адекватна   

У слушаоницама 96,08% 

У ходницима 94,12% 

У тоалетима 47,06% 

Квалитет услуге у студентској кантини   

Врсте и квалитет хране 3,47 

Цене хране 3,53 

Врсте и квалитет пића 3,80 

Цене пића 3,53 

Љубазност запослених 3,88 

Хигијена 4,14 

Уређење ентеријера 3,94 

*Питања која се односе на хигијену мерена су % позитивних одговора, а питања везана за квалитет услуге 

изражавају просечне оцене од 1 до 5 (1 најнижа, 5 највиша оцена) 

 

На питање да ли су упознати са програмима обуке које реализује одељење НИЦЕФ едукације, 

17,65% одговорило је потврдно. 
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III - ПРИМЕДБЕ, ПОХВАЛЕ И СУГЕСТИЈЕ СТУДЕНАТА (отворено анкетно питање) 

 

Од студената је посебно затражено да дају сугестије за побољшање рада служби које пружају 

подршку наставном процесу на дипломским академским студијама у организацији Факултета. 

Одговор на ово питање је био опционог карактера. Од укупног броја испитаних, око 27,45% дало 

је сугестије за побољшање. Највише сугестија односи се на следеће елементе: потреба за већом 

љубазношћу запослених, редовно одговарање на мејлове и телефонске позиве, у служби за 

дипломске академске студије требало би запослити више људи.  

 

IV- ПОРЕЂЕЊЕ СА РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ ИЗ 2016. ГОДИНЕ 

 

У односу на 2016. годину, приметно мањи проценат студената мастер студија користи услуге 

библиотеке (пад са 63% на 52,94%) и читаонице (пад са 62% на 45,10%), док је дошло до значајног 

пораста употребе услуга центра за информационе технологије (пораст са 42% на 60,78%). Благо је 

смањен проценат студената који се изајшњава да су просторије библиотеке и читаонице смештене 

тако да пружају адекватне услове за рад, док је повећан проценат студената који се изајшњава да 

су просторије центра за информационе технологије (информатичког центра) и службе за мастер 

студије смештене тако да пружају адекватне услове за рад. У односу на 2016. годину, већи 

проценат студената оцењује позитивно техничку опремљеност библиотеке, док су оцене квалитета 

рачунарске опреме у учионицама смањене. Просечне оцене квалитета рада, компетентности и 

мотивисаности особља у библиотеци и читаоници су незнатно смањене (за око 0,25), у центру за 

информационе технологије оцена је непромењена, а у служби за мастер студије оцена је благо 

повећана (за 0,24). Већи проценат испитаних студената изјашњава се да запослени у овим 

службама поштују радно време (највећи пораст забележен је у центру за информационе 

технологије и у служби за мастер студије).  

 

Покривеност интересовања и области истраживања студената мастер студија литературом у 

библиотеци и базама података је оцењена нижом просечном оценом у односу на 2016. годину (3,37 

и 3,51 у односу на 3,86 и 3,74). Веома мали проценат студената се изјашњава да није добио 

приступ траженој литератури (1,96%). Генерално, доступност постојеће литературе се врло високо 

оцењује. 

Када је реч о коришћењу могућности које библиотека и центар за информационе технологије нуде 

у погледу припремања и израде приступних и семинарских радова, презентација, завршног рада и 

сл., приметно је да је дошло до раста броја студената који ове службе користе приликом израде 

завршног (мастер) рада. Поред тога, дошло је до значајног пада учешћа студената који користе 

услуге ових служби за припрему испита (са 91,14% на 31,37%), израду семинарских радова (са 

97,47% на 33,33%) и припрему презентација (са 65,82% на 21,57%).  

У односу на 2016. годину, број студената који је отворио адресу за електронску пошту на серверу 

факултета се смањио. Такође, мањи број студената користи могућности претраживања. Међутим, 

значајно већи број студената задовољан је брзином интернет везе.  
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I - ОПШТИ ПОДАЦИ О АНКЕТИ 

 

 

Анкета је реализована у пролећном семестру школске 2019/2020. године. Анкетирани су студенти 

мастер студија Економског факултета Универзитета у Београду. Укупан број анкетираних 

студената износи 68.  

 

За израчунавање и приказ резултата испитивања по појединим службама за ненаставну подршку 

на Факултету релевантни су само они студенти који су се изјаснили да су користили услуге 

односних служби (Графикон 1). 33% испитаних студената мастер студија користи услуге 

библиотеке, око 32% испитаних користи услуге читаонице, а око 35% испитаних користи услуге 

центра за информационе технологије (информатичког центра).5 

 

Графикон 1: Студенти мастер студија који су користили услуге служби за ненаставну подршку 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Студенти мастер студија су обично запослена лица која имају приступ рачунарима и интернету било на 

послу или код куће. 
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II – РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ОЦЕНУ РАДА СЛУЖБИ КОЈЕ 

ПРУЖАЈУ ПОДРШКУ НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ НА ФАКУЛТЕТУ 

 

Табела 1: Оцена просторне смештености, техничке опремљености и рада особља 

 

  Укупно 

Просторије су смештене у делу зграде тако да пружају адекватне услове за рад   

Библиотека 81% 

Читаоница 76% 

Информатички центар 83% 

Служба за мастер студије 95% 

Запослено особље поштује радно време 

 Библиотека 92% 

Читаоница 89% 

Информатички центар 91% 

Служба за мастер студије 83% 

Техничка опремљеност је адекватна 

 Библиотеке рачунарском опремом 51% 

Библиотеке пратећом опремом 33% 

Рачунарских учионица рачунарима 71% 

Рачунарских учионица пратећом опремом 34% 

Факултета, генерално, опремом за квалитетно извођење наставе 68% 

Квалитет рада, компетентност и мотивисаност особља (оцена 1-5) 

 Библиотека 3,59 

Читаоница 3,67 

Центар за информационе технологије 4,28 

Служба за мастер студије 3,84 

 

* Одговори на прва три питања у табели приказани су учешћем потврдих одговора, а за четврто питање дата 

је просечна оцена (одговори на скали од 1 до 5) 
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Табела 2: Адекватност и доступност литературе (укључујући и електронски расположива 

документа) 

 

  Укупно 

Литература у библиотеци покрива поље образовног и истраживачког 

интересовања студента 

3,22 

Доступне базе података покривају поље образовног и истраживачког 

интересовања студента 

3,53 

Уџбеничка литература је доступна 79% 

Литература у читаоници је свакодневно доступна за коришћење 43% 

Тражена литература у библиотеци је доступна на захтев просечно у року:   

Одмах 44% 

До 7 дана 42% 

До 15 дана 4% 

Није обезбеђен приступ траженим материјалима 10% 

* У прва два реда тврдње су оцењиване оценом од 1-5 (приказана је просечна оцена), док је у осталим 

редовима табеле мерено учешће потврдних одговора на изнету тврдњу у анкети 

 

Табела 3: Основни разлози коришћења услуга библиотеке, читаонице и центра за информационе 

технологије (информатичког центра) 

 

  Укупно 

Разлог коришћења услуга библиотечке службе и информатичког центра*   

Припрема испита 61,2% 

Приступни рад 40,8% 

Семинарски рад 26,5% 

Пројектни задатак 18,4% 

Припрема презентације 40,8% 

Завршни (мастер) рад 14,3% 

*Студентима је остављено право да бирају истовремено више понуђених одговора који представљају 

најчешће разлоге коришћења услуга библиотечке службе и информатичког центра (приказано је учешће 

потврдних одговора) 
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Табела 4: Квалитет рада Центра за информационе технологије мерен облицима коришћења услуга 

од стране студената 

 

Студенти који су користили конкретне услуге Центра за информационе 

технологије 
Укупно 

Отворили бесплатно адресу за електронску пошту на серверу Факултета 10% 

Користили могућност претраживања 41% 

Задовољни брзином интернет везе 67% 

 

 

 

Табела 5: Квалитет услуге у студентској кантини 

 

  Укупно 

Хигијена је адекватна   

У слушаоницама 89% 

У ходницима 88% 

У тоалетима 45% 

Квалитет услуге у студентској кантини   

Врсте и квалитет хране 3,18 

Цене хране 3,24 

Врсте и квалитет пића 3,43 

Цене пића 3,29 

Љубазност запослених 3,56 

Хигијена 4,02 

Уређење ентеријера 4,16 

*Питања која се односе на хигијену мерена су % позитивних одговора, а питања везана за квалитет услуге 

изражавају просечне оцене од 1 до 5 (1 најнижа, 5 највиша оцена) 

 

На питање да ли су упознати са програмима обуке које реализује одељење НИЦЕФ едукације, 16% 

одговорило је потврдно. 
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III - ПРИМЕДБЕ, ПОХВАЛЕ И СУГЕСТИЈЕ СТУДЕНАТА (отворено анкетно питање) 

 

 

Од студената је посебно затражено да дају сугестије за побољшање рада служби које пружају 

подршку наставном процесу на дипломским академским студијама (мастер) у  организацији 

Факултета. Одговор на ово питање је био опционог карактера. Од укупног броја испитаних, око 

24% дало је сугестије за побољшање. Највише сугестија односи се на следеће елементе: љубазност 

запослених, боља техничка опремљеност, боља опремљеност тоалета.  

 

 

IV- ПОРЕЂЕЊЕ СА РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ ЗА СТУДЕНТЕ УПИСАНЕ У ШКОЛСКОЈ 

2018/2019. ГОДИНИ 

 

 

У односу на 2018/2019. годину, забележен је пад у проценту студената мастер студија који користи 

услуге библиотеке (пад са 52,94% на 33%), читаонице (пад са 45,10% на 32%) и услуга центра за 

информационе технологије (пад са 60,78% на 35%). Код оцена просторне смештености, техничке 

опремљености и рада особља, приметно је побољшање код запослених у поштовању радног 

времена (пораст са 76% на 92% сагласних студента са овом ставком). Перцепција техничке 

опремљености је забележила систематско побољшање у односу на претходно анкетирање. Овде се 

највише издваја ставка која се односи на опремљеност рачунарских учионица рачунарима (скок са 

56% на 71%). Просечне оцене квалитета рада, компетентности и мотивисаности особља у 

ненаставној подршци су порасле, осим у служби библиотечкој служби, где је дошло до благог пада 

(са 3,67 на 3,59).  

 

Када је у питању адекватност и доступност литературе, дошло је до пада учешћа потврдних 

одговора (са 56% на 43%). Примедба да није обезбеђен приступ траженим материјалима (раст са 

1,96% на 10%) поткрепљује претходну тврдњу. 

 

Коришћење могућности које библиотека и центар за информационе технологије нуде у погледу 

припремања и израде приступних и семинарских радова, презентација, завршног рада и сл., има 

значајно другачију дистрибуцију студената у односу на студенте претходне године. Тако имамо да 

је дошло до раста броја студената који ове службе користе приликом израде приступног рада, 

презентације и испита, а са друге стране је забележен значајан пад у коришћењу ових центара у 

изради завршног рада. 

Хигијена у слушаоницама, ходницима и тоалетима бележи благ пад у оценама студената. Такође, 

квалитет рада у студентској кантини је код свих ставки забележио пад, осим код уређења 

ентеријера, где имамо благи раст. 
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I - ОПШТИ ПОДАЦИ О АНКЕТИ 

(Време реализације и подаци о узорку који је релевантан за оцену) 

 

 

Анкета је реализована у току пролећног семестра 2018/19 године. У анкетирању је учествовало 

укупно 4 студента докторских студија на Економском факултету у Београду.  

За израчунавање и приказ резултата испитивања по појединим службама за ненаставну подршку 

на Факултету релевантни су само они студенти који су се изјаснили да су користили услуге 

односних служби (Графикон 1.) Услуге библиотеке користи 25% испитаних на докторским 

студијама, 0% испитаних користи услуге читаонице, а 50% испитаних услуге центра за 

информационе технологије. 

 

Графикон 1. Учешће студената који су користили услуге ненаставних служби 
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II – РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ОЦЕНУ РАДА СЛУЖБИ КОЈЕ 

ПРУЖАЈУ ПОДРШКУ НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ НА ФАКУЛТЕТУ 

Табела 1: Оцена просторне смештености, техничке опремљености и рада особља 

  Укупно 

Просторије су смештене у делу зграде тако да пружају адекватне услове за рад 

Библиотека 100,00% 

Читаоница 75,00% 

Центар за информационе технологије 100,00% 

Служба за докторске студије 100,00% 

Запослено особље поштује радно време 

Библиотека 100,00% 

Читаоница 100,00% 

Центар за информационе технологије 100,00% 

Служба за докторске студије 100,00% 

Техничка опремљеност је адекватна 

Библиотеке рачунарима 75,00% 

Библиотеке пратећом опремом 50,00% 

Електронских учионица рачунарима 75,00% 

Електронских учионица пратећом опремом 75,00% 

Факултета опремом за квалитетно извођење наставе 100,00% 

Квалитет рада, компетентност и мотивисаност особља (оцена 1-5) 

Библиотека 4,00 

Читаоница 4,25 

Центар за информационе технологије 4,75 

Служба за докторске студије 4,50 
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Табела 2: Адекватност и доступност литературе (укључујући и електронски расположива 

документа) 

  Укупно 

Ниво и обим литературе библиотеке довољан је да покрије поље образовног и 

истраживачког интересовања студената 
2,50 

Доступне базе података покривају поље образовног и истраживачког 

интересовања студената 
2,25 

Уџбеничка литература је доступна 100,00% 

Тражена литература у читаоници свакодневно је доступна 75,00% 

Тражена литература у библиотеци доступна је на захтев просечно у року од: 

Одмах 75,00% 

До 7 дана 0,00% 

До 15 дана 0,00% 

Није обезбеђен приступ траженим јединицама 25,00% 

* У прва два реда тврдње су оцењиване оценом од 1-5 (приказана је просечна оцена), док је у осталим 

редовима табеле мерено учешће потврдних одговора на изнету тврдњу у анкети 

 

 

Табела 3: Основни разлози коришћења услуга библиотеке, читаонице и центра за информационе 

технологије 

  Укупно 

Припрема испита 00,00% 

Приступни рад 100,00% 

Семинарски рад 00,00% 

Пројектни задатак 00,00% 

Припрема презентације 00,00% 

Докторски рад 00,00% 

* Студентима је остављено право да бирају истовремено више понуђених одговора који представљају 

најчешће разлоге коришћења услуга библиотеке, читаонице и центра за информационе технологије 
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Табела 4: Квалитет рада центра за информационе технологије и одељења НИЦЕФ едукације 

мерен степеном коришћења услуга од стране студената 

  Укупно 

Упознати са програмима обуке које организује одељење НИЦЕФ 

едукације 
75,00% 

Отворили бесплатно е-маил адресу на серверу Факултета 25,00% 

Приступање Интернету у просторијама центра за информационе 

технологије 
75,00% 

Задовољни брзином Интернет везе  100,00% 

 

 

Табела 5: Да ли је адекватан ниво хигијене? 

  Укупно 

Слушаонице 100,00% 

Ходници 100,00% 

Тоалети 73,91% 

*Резултати у табели представљају учешће потврдних одговора на постављено питање 

 

 

Табела 6: Квалитет услуга студентске кантине оцењен од стране студената (од 1 до 5) 

  Укупно 

Врста и квалитет хране 3,00 

Цена хране 4,00 

Врста и квалитет пића 3,25 

Цена пића 3,50 

Љубазност запослених 5,00 

Хигијена 4,75 

Уређење ентеријера  4,75 
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III - ПРИМЕДБЕ, ПОХВАЛЕ И СУГЕСТИЈЕ СТУДЕНАТА (отворено анкетно питање) 

 

 

Од студената је посебно затражено да дају сугестије за побољшање рада служби које пружају 

подршку наставном процесу на докторским студијама у организацији Факултета. Одговор на ово 

питање био је опционог карактера. Од укупног броја испитаних, 0% дало је сугестије за 

побољшање и похвале.  

 

IV- ПОРЕЂЕЊЕ СА РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ ИЗ 2016. ГОДИНЕ 

 

 

У поређењу са 2016. годином, знатно мањи број студената је попунио анкету (3 у поређењу са 15). 

Приметно је да је, релативно посматрано, у односу на анкету из 2016. године дошло до смањења 

броја студената који користе услуге библиотеке, читаонице  и центра за информационе 

технологије Економског факултета.  

Као и 2016. године, у 2018/19. години сви анкетирани студенти сматрају да су библиотека, центар 

за информационе технологије и докторска служба лоцирани тако да пружају адекватне услове за 

рад. За читаоницу је нешто мањи број студената то тврдио 2018/19. Такође, као и 2016. године сви 

сматрају да ненаставне службе поштују радно време. Код техничке опремљености библиотеке и 

електронских учионица рачунарима, нешто мањи број студената сматра да су добро опремљени у 

односу на 2016. годину. Сви студенти су тврдили да је Факултет снабдевен техничком опремом 

адекватног нивоа квалитета, као и 2016. године. Просечна оцена квалитета рада, мотивисаности и 

компетентности особља је иста или нешто нижа у поређењу са претходним периодом.  

Оцене за ниво и обим литературе библиотеке и доступност база података које могу да покрију 

поље образовног и истраживачког интересовања студената ниже су него у 2016. години. Нешто 

већи проценат студената изјашњава се да је добио приступ траженој литератури у библиотеци 

одмах, али за разлику од 2016. постоје и они који нису добили литературу. У извештају из 2016. 

године били су разноврсни разлози за коришћење библиотеке, читаонице и центра за 

информационе технологије, док је овде то само приступни рад. 

Број студената докторских студија који је упознат са могућностима обуке које организује одељење 

НИЦЕФ едукације износи 75%, што је пораст у односу на извештај из 2016. године када је 50% 

студената било упознато са обукама тадашњег центра за перманентно стручно усавршавање. 

Проценат студената докторских студија који су искористили могућност отварања бесплатне адресе 

за електронску пошту при Факултету повећао се са 6,67% на 25%. Проценат оних који приступају 

интернету у просторијама центра за информационе технологије повећао се са 60% на 75%. 

Задовољство брзином Интернет везе је увећано (са 90,91% на 100%). 

Оцене хигијене и студентске кантине нису постојале у извештају из 2016. године. 
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I - ОПШТИ ПОДАЦИ О АНКЕТИ 

(Време реализације и подаци о узорку који је релевантан за оцену) 

 

 

Анкета је реализована у току пролећног семестра 2019/2020. године. У анкетирању је учествовало 

укупно 24 студента докторских студија на Економском факултету у Београду.  

За израчунавање и приказ резултата испитивања по појединим службама за ненаставну подршку 

на Факултету релевантни су само они студенти који су се изјаснили да су користили услуге 

односних служби (Графикон 1.) Услуге библиотеке користи 41,67% испитаних на докторским 

студијама, 33,33% испитаних користи услуге читаонице, а 75% испитаних услуге центра за 

информационе технологије. 

 

Графикон 1. Учешће студената који су користили услуге ненаставних служби 
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II – РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ОЦЕНУ РАДА СЛУЖБИ КОЈЕ 

ПРУЖАЈУ ПОДРШКУ НАСТАВНОМ ПРОЦЕСУ НА ФАКУЛТЕТУ 

Табела 1: Оцена просторне смештености, техничке опремљености и рада особља 

  Укупно 

Просторије су смештене у делу зграде тако да пружају адекватне услове за рад 

Библиотека 91,30% 

Читаоница 100,00% 

Центар за информационе технологије 100,00% 

Служба за докторске студије 91,67% 

Запослено особље поштује радно време 

Библиотека 94,44% 

Читаоница 100,00% 

Центар за информационе технологије 100,00% 

Служба за докторске студије 70,83% 

Техничка опремљеност је адекватна 

Библиотеке рачунарском опремом 82,35% 

Библиотеке пратећом опремом 53,33% 

Електронских учионица рачунарима 100,00% 

Електронских учионица пратећом опремом 47,06% 

Факултета опремом за квалитетно извођење наставе 91,30% 

Квалитет рада, компетентност и мотивисаност особља (оцена 1-5) 

Библиотека 4,22 

Читаоница 4,19 

Центар за информационе технологије 4,62 

Служба за докторске студије 3,65 

*За прва три питања приказано је учешће потврдних одговора, а код четвртог питања приказане су просечне 

оцене на скали од 1 до 5 
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Табела 2: Адекватност и доступност литературе (укључујући и електронски расположива 

документа) 

  Укупно 

Ниво и обим литературе библиотеке довољан је да покрије поље образовног и 

истраживачког интересовања студената 
3,76 

Доступне базе података  покривају поље образовног и истраживачког 

интересовања студената 
3,72 

Уџбеничка литература је доступна 80,00% 

Тражена литература у читаоници свакодневно је доступна 58,82% 

Тражена литература у библиотеци доступна је на захтев просечно у року од: 

Одмах 50,00% 

До 7 дана 38,89% 

До 15 дана 11,11% 

Није обезбеђен приступ траженим јединицама 0,00% 

* У прва два реда тврдње су оцењиване оценом од 1-5 (приказана је просечна оцена), док је у осталим 

редовима табеле мерено учешће потврдних одговора на изнету тврдњу у анкети 

 

 

Табела 3: Основни разлози коришћења услуга библиотеке, читаонице и центра за информационе 

технологије 

  Укупно 

Припрема испита 50,00% 

Приступни рад 50,00% 

Семинарски рад 30,00% 

Пројектни задатак 15,00% 

Припрема презентације 5,00% 

Докторски рад 30,00% 

* Студентима је остављено право да бирају истовремено више понуђених одговора који представљају 

најчешће разлоге коришћења услуга библиотеке, читаонице и центра за информационе технологије 
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Табела 4: Квалитет рада центра за информационе технологије и одељења НИЦЕФ едукације 

мерен степеном коришћења услуга од стране студената 

  Укупно 

Упознати са програмима обуке које организује одељење НИЦЕФ 

едукације 
34,78% 

Отворили бесплатно е-маил адресу на серверу Факултета 13,04% 

Приступање Интернету у просторијама центра за информационе 

технологије 
78,26% 

Задовољни брзином Интернет везе  95,24% 

 

 

Табела 5: Да ли је адекватан ниво хигијене? 

  Укупно 

Слушаонице 91,30% 

Ходници 91,67% 

Тоалети 50,00% 

*Приказано је учешће потврдних одговора на постаљено питање  

 

 

Табела 6: Квалитет услуга студентске кантине оцењен од стране студената (од 1 до 5) 

  Укупно 

Врста и квалитет хране 3,75 

Цена хране 4,00 

Врста и квалитет пића 4,00 

Цена пића 4,05 

Љубазност запослених 4,62 

Хигијена 4,43 

Уређење ентеријера  4,29 
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III - ПРИМЕДБЕ, ПОХВАЛЕ И СУГЕСТИЈЕ СТУДЕНАТА (отворено анкетно питање) 

 

Од студената је посебно затражено да дају сугестије за побољшање рада служби које пружају 

подршку наставном процесу на докторским студијама у организацији Факултета. Одговор на ово 

питање био је опционог карактера. Од укупног броја испитаних, 25% дало је сугестије за 

побољшање и похвале.  

Три сугестије односе се на службу за докторске студије: повећати ажурност одговарања на 

телефонске позиве и имејлове, запослити још једну особу која се тиме бави, изостаје систематско 

бављење самим студијама и организацијом. У једном коментару била је похвала на рад службе за 

докторске студије. Три сугестије односе се на библиотеку: потребна је боља опремљеност 

стручном литературом, потребно је да на сајту факултета постоји линк са објашњењем за приступ 

и коришћење фонда библиотеке и претраживање научних радова, за студенте који нису из 

Београда значило би да имају приступ Кобсону или некој другој бази научних публикација ван 

просторија факултета.   

 

IV- ПОРЕЂЕЊЕ СА РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТА ИЗ 2016. и 2018/19 ГОДИНЕ 

 

 

У поређењу са 2016. годином, нешто већи број студената је попунио анкету (24 у поређењу са 15), 

док је у поређењу са 2018/19 годином знатно већи број студената попунио анкету (24 у поређењу 

са 3). Приметно је да је, релативно посматрано, у односу на анкету из 2016. године дошло до 

повећања броја студената који користе услуге читаонице и центра за информационе технологије 

Економског факултета, док је дошло до смањења броја студената који користе услуге библиотеке. 

У односу на резултате анкете из 2018/19 године приметно је повећање броја студената који 

користе све три врсте ових услуга. 

Сви или скоро сви анкетирани студенти сматрају да су библиотека, читаоница, центар за 

информационе технологије и докторска служба лоцирани тако да пружају адекватне услове за рад, 

што је приближно извештају из 2016. када су то тврдили сви студенти, и боље у односу на 2018/19 

када је мањи број студената то тврдио за читаоницу (тада 75%, а сада 100%). За разлику од 

претходна два извештаја када су сви сматрали да ненаставне службе поштују радно време, овде је 

лошије оцењена служба за докторске студије (70,83%). У погледу броја студената који сматрају да 

су библиотека, центар за информационе технологије и Факултет снабдевени техничком опремом 

адекватног нивоа квалитета ситуација је иста или лошија у поређењу са 2016. годином. Највећи 

пад забележен је код опремљености библиотеке и електронских учионица пратећом опремом где 

су оцене ниже за око 30%. У поређењу са 2018/19 годином опремљеност електронских учионица 

рачунарима је значајно већа, а пратећом опремом значајно мања (одступања су око 25-28%). 

Просечна оцена квалитета рада, мотивисаности и компетентности особља је приближно иста као у 

претходним периодима, осим код службе за докторске студије где је оцена са 4,79 из 2016. и 4,50 

из 2018/19 пала на 3,65 у овом извештају.  
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Оцене за ниво и обим литературе библиотеке и доступност база података које могу да покрију 

поље образовног и истраживачког интересовања студената незнатно су ниже него у 2016. години и 

значајно више него у 2018/19 години (више за око 1,2-1,5). Нешто нижи проценат студената 

изјашњава се да је добио приступ траженој литератури у библиотеци одмах него 2016. и 2018/19, 

али за разлику од 2018/19. не постоје студенти који нису добили литературу. Разлози за 

коришћење библиотеке, читаонице и центра за информационе технологије били су разноврсни и 

слични онима из 2016, док је 2018/19 наведен само приступни рад. 

Број анкетираних студената докторских студија који је упознат са могућностима обуке које 

организује одељење НИЦЕФ едукације износи 34,78% што је значајно мање од 75% из 2018/19. У 

извештају из 2016. одговарајућа служба је била центар за перманентно стручно усавршавање и 

упознатост студената је била 50%. Проценат студената докторских студија који су искористили 

могућност отварања бесплатне адресе за електронску пошту при Факултету повећао се са 6,67% из 

2016. на око 13%, што је мање него у извештају из 2018/19 када је то било 25%. Проценат оних 

који приступају Интернету у просторијама центра за информационе технологије је у сталном 

порасту, тако се са 60% из 2016. попео на 75% током 2018/19, па на преко 78% у овом извештају. 

Задовољство брзином Интернет везе је јако високо, преко 95% и приближно оним из претходних 

извештаја (око 91% из 2016. и 100% из 2018/19). 

У извештају из 2016. године нису постојале информације о хигијени и кантини, па је могуће 

поређење само са извештајем из 2018/19. Ниво хигијене слушаоница и ходника је врло висок, али 

је нешто нижи него 2018/19, док је ниво хигијене тоалета виши за 25% у односу на претходни 

извештај. У кантини су просечне оцене за врсту и квалитет хране и пића порасле за 0,75, а за цену 

пића оцена је већа за 0,55 у односу на 2018/19. Оцене по осталим категоријама кантине су 

приближне у оба узвештаја, са разликама мањим од 0,50 и међу њима је највећа разлика код 

уређења ентеријера где је оцена са 4,75 пала на 4,29. 
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